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Woord vooraf

In dit boekje presenteren wij het gezamenlijke aanbod van de commissie Vorming & 
Toerusting van de protestantse gemeenten te Hellendoorn en Nijverdal. U vindt daarin 
een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan kringen, die in alle drie kernen (Hellendoorn, 
de Kruidenwijk en Nijverdal) gehouden worden, aan thema-avonden en aan andere 
activiteiten. Midden in het boekje treft u een gekleurd aanmeldingsformulier aan, 
achterin een kalender. 
 Om op de kringen terug te komen: sommige draaien al vele jaren, vaak met een vaste 
kern van deelnemers. Maar nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. En al zijn kringen ooit 
wel in een bepaalde wijk of gemeente ontstaan, ze zijn daar niet aan gebonden. Het 
werk van Vorming & Toerusting is grensoverschrijdend…
 Wij brengen dit boekje met een voorbehoud uit. Het kan zijn dat activiteiten niet 
kunnen doorgaan in verband met de corona-richtlijnen van het RIVM. In dit verband 
merken wij op dat de activiteiten in het seizoen 2020-2021 helaas afgelast moesten 
worden. De aanmelding voor de thema-avonden was toen zodanig goed dat de meeste 
nu opnieuw worden aangeboden. Overigens: als een activiteit onverhoopt niet doorgaat, 
wordt dat in de kerkbladen en op de websites van de beide gemeenten vermeld. Het is 
ook denkbaar dat een activiteit van een bijzaal verplaatst wordt naar de kerk(zaal).
 Om iedereen in staat te stellen mee te doen, worden geen financiële bijdragen 
gevraagd, behalve voor de Marriage Course, de beide excursies en de kunstretraite 
‘Verloochening en belofte’. Aan alle andere activiteiten kunt u dus kosteloos deelnemen. 
Wel staat aan het einde van de thema-avonden een giftenpot klaar. De afgelopen jaren 
is gebleken dat uit wat daar in gedeponeerd wordt, een deel van de onkosten bestreden 
kan worden. Bij die onkosten moet u niet alleen denken aan koffie en thee, maar ook 
aan honoraria voor sprekers van elders.
 Wij hopen weer veel mensen bij een of meer van de bijeenkomsten te kunnen 
begroeten!
 Overigens: dit boekje bevat niet alleen het aanbod dat onder directe verant-
woordelijkheid van de commissie valt. Ook andere activiteiten op het terrein van 
vorming en toerusting zijn opgenomen.

De commissie Vorming & Toerusting van de protestantse gemeenten te Hellendoorn en 
Nijverdal,

Hellendoorn
Jan Jansen, tel. 0548-616323; e-mail: berendjanjansen@gmail.com;
Liesbeth Nijhoff-van der Meulen, tel. 0548-654862; e-mail: liesbethnijhoff@ziggo.nl;
Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611; e-mail: theavanpijkeren@gmail.com;
Ds. Jan Dirk Wassenaar, tel. 0548-655635; e-mail: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl.
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Nijverdal
Anton Kreileman, tel. 0548-614607; e-mail: anton432@gmail.com;
Gerhard Nijhoff, tel. 0548-616487; e-mail: nijhoffgerhard@gmail.com;
Ds. Hans van Dalen, tel. 0548-785715; e-mail: dsvandalen@pgnijverdal.nl.

Aanmelding

In verband met de organisatie willen wij graag van tevoren weten op hoeveel deelnemers 
we kunnen rekenen: meld u zich dus tijdig aan! Voor deelname aan een kring kunt u 
zich melden bij de betreffende contactpersoon. Voor deelname aan een van de andere 
activiteiten is het de bedoeling dat u het aanmeldingsformulier zelf in de daarvoor 
bestemde doos onder de toren van de dorpskerk te Hellendoorn of in de hal van de 
Schaapskooi, van het Centrum of van de Regenboog deponeert. U kunt het ook bij 
Liesbeth Nijhoff-van der Meulen (Schuilenburgerweg 9, Hellendoorn) in de brievenbus 
(laten) doen of in die van de pastorie van ds. Hans van Dalen (Frederik Hendrikstraat 
24, hoek Oranjestraat, Nijverdal). Daarnaast is nog aanmelding mogelijk via de website 
www.pghellendoorn.nl (klik op de knop ‘Winterwerk’) of een telefoontje aan een van de 
genoemde commissieleden.
 Door middel van de ‘Kalender’ achter in dit boekje en berichtgeving in Karkesproake 
en Het Kerkvenster zult u aan de bijeenkomsten herinnerd worden.
 Het kan natuurlijk zijn dat u zich voor een of meer activiteiten opgeeft, maar dat u te 
zijner tijd verhinderd bent. Wilt u dat dan aan Liesbeth Nijhoff-van der Meulen (e-mail: 
liesbethnijhoff@ziggo.nl) doorgeven? 

Adressen

De Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2 (hoek Zuid Esweg), Hellendoorn
De Schaapskooi, Kuperserf 49, Nijverdal
De Regenboog, Grotestraat 127, Nijverdal
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal
De Kleine Kapel Noetsele, Noetselerweg 55, Nijverdal
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Bijbelkringen

Bijbelkring Bergrede - Hellendoorn
De Bergrede van Jezus (Matteüs 5-7) heeft tot op de dag van vandaag zeggingskracht. 
Door in vier bijeenkomsten goed in de tekst te duiken, ontdekken we alle kanten van 
de toespraak. Ook is het mogelijk om de gesproken woorden van Jezus tegenover ons 
eigen leven te zetten. In hoeverre helpen ze ons, geven ze troost of stoten ze juist af? Op 
de dinsdagen 18 januari, 1 en 15 februari en 1 maart 2022 komen we bij elkaar. Inloop 
13.15 uur, start 13.30 uur. Plaats: de Leerkamer. Leiding: ds. Lennart Aangeenbrug.

Bijbelkring Rehoboth - Nijverdal 
Deze kring is ooit begonnen in een gebouwtje van de zondagsschool in Zuna, genaamd 
‘Rehoboth’. Daarom vinden we het mooi die naam te blijven gebruiken. We lezen de 
Psalmen. Dat is niet altijd gemakkelijk: over vijanden, wraak en kwaad. Het helpt om te 
bedenken dat de Psalmen ook een gebedsboek worden genoemd. We bidden vanuit 
onze ervaring van wat ons tegenzit en waar we boos op worden. We zoeken Gods 
aangezicht. Dan blijkt de ervaring vanuit de Psalmen dicht bij ons te liggen: ‘God, laat van 
U horen! Ziet U de ziekte niet en machten die er misbruik van maken?!’ De kring wordt 
in principe op de derde donderdag van de maand in het Centrum gehouden, van 19.30 
tot 21.30 uur. Kijk in het Kerkvenster voor eventuele wijzigingen. Contactpersonen zijn 
ds. Wil Kaljouw, tel. 0548-612595, en Alie ter Avest, tel. 0548-612077. 

Bijbelgesprekskring - Nijverdal
Ds. Hanneke Paas leidt eens per drie weken een bijbelgesprekskring, op maandagmorgen 
in het Spectrum, achter de Regenboog. De eerste keer is op 4 oktober. Dan is er ook een 
lijstje met data voor het hele seizoen beschikbaar. Aanvang 9.45 uur. Informatie is te 
verkrijgen bij Klazien Imhof, tel. 0548-616619, e-mail: dinkla.imhof@gmail.com, of ds. 
Paas, tel. 0548-769053, e-mail: hjpaas@xs4all.nl.

Bijbelstudiekringen ‘Evangelie van Johannes’ - Kruidenwijk 
Er zijn twee bijbelstudiekringen over het evangelie van Johannes. We verdiepen ons hier 
verder in en staan stil bij de vraag wat je hiermee kunt in de huidige tijd.

kring 1: op dinsdagavonden  
Deze kring komt bij elkaar in de Schaapskooi van 20.00 tot 22.00 uur, te beginnen in 
september 2021 (startdatum nog niet bekend). De kring wordt geleid door Martin en 
Joanna de Jong. Nadere informatie bij Marjolein van Dijk, tel. 0548-626413, e-mail: 
marjoleinvandijk75@gmail.com.

kring 2: op woensdagavonden 
Deze kring komt bij elkaar op wisselende plaatsen (bij deelnemers thuis) van 20.00 
tot 22.00 uur. Ook van deze kring is de startdatum nog niet bekend (waarschijnlijk in 
september 2021). De kring wordt geleid door Jan Langkamp. Nadere informatie bij 
Jolanda de Vries, tel. 0548-620057, e-mail: hddevries@home.nl. 



4

Gesprekskringen

Gesprekskring ‘Zorg voor de ziel’
Er wordt een serie van vijf woensdagavonden georganiseerd over christelijke spiritualiteit 
oftewel geestelijk leven. Er worden vijf aspecten daarvan behandeld. De deelnemers 
zullen meer zicht krijgen op de ‘middelen’ waarmee het geloof gevoed kan worden. De 
bijeenkomsten staan op zichzelf, zodat men ook een keuze uit de avonden kan maken.

 - 13 oktober 2021 over ‘De weg naar binnen en de weg naar buiten’ 
  met ds. Lennart Aangeenbrug;
 - 10 november 2021 over ‘Het gebed’, met ds. Wil Kaljouw;
 - 1 december 2021 over ‘De liturgie’ met ds. Wolter Broekema;
 - 5 januari 2022 over ‘De bijbel’ met ds. Jan Dirk Wassenaar;
 - 2 februari 2022 over ‘De sacramenten’, met pastor Gerard Legtenberg.

Plaats: de Leerkamer; tijd: van 20.00 tot 21.30 uur. 

Leeskring ‘Geduld met God’ (Tomás Halík)
Niemand ontkomt aan pittige (al dan niet innerlijke) 
gesprekken als het gaat om God en zijn rol in de wereld 
en in ons eigen leven. De berusting, de omarming maar 
ook de kritische, twijfel zaaiende vragen van de huidige 
cultuur maken deel uit van ons geloof. 
 Tomás Halík schreef een boek met de titel ‘Geduld 
met God’, over ‘twijfel als brug tussen geloven en niet-
geloven’. We worden meegenomen aan de hand van 
Zacheüs, verstopt tussen de bladeren van de boom. 
Zacheüs die Jezus wel wilde zien, maar zich tegelijk 
afzijdig hield. Wie is die Zacheüs?  Maar vooral: waar schuilt Zacheüs in ons?
 Een leerzaam boek. Maar dan leerzaam in de Joodse zin: vormend en toerustend. 
Met een goed theologisch gehalte en tegelijk zeer leesbaar.
Halík is een Tsjechische theoloog, die tijdens het communistische bewind in het geheim 
tot priester is gewijd. Later werd hij hoogleraar aan de Karelsuniversiteit Praag en heeft 
hij zich ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende rooms-katholieke denkers 
van het moment. Hij ontving voor Geduld met God de Europese prijs voor het beste 
theologische boek 2011.
 In een tiental avonden, ongeveer eenmaal per maand, willen we over dit boek 
met elkaar in gesprek gaan. De openings– en kennismakingsavond staat voorlopig op 
dinsdagavond 28 september om 20.00 uur in de Schaapskooi. 
 Contactpersonen voor informatie en aanmelding zijn ds. Johan Wegerif, tel. 06-
48245607, e-mail: j.a.wegerif@xs4all.nl en Thea van Pijkeren, tel. 06-43447893, e-mail:  
theavanpijkeren@gmail.com.
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Alpha-cursus
Het is de bedoeling om bij voldoende aanmelding in januari 2022 in samenwerking met 
de Levensbron een Alpha-cursus te organiseren. Iedereen is welkom om de basisprincipes 
van het christelijk geloof (nog eens weer) op een rijtje te krijgen. Contactpersoon is 
Hendrika Kreileman, tel. 0548-616407, e-mail: hjkreileman@gmail.com.

Ook dit seizoen bieden we graag de 
mogelijkheid aan van een Marriage Course, 
om te investeren in de belangrijkste relatie 
van je leven. In zeven avonden komen allerlei 
huwelijkse thema’s aan de orde. Je praat er 
alleen samen als stel over door hoe jullie 

met die thema’s omgaan. De avonden worden gegeven in een ontspannen sfeer in 
een gezellige huiskamer. De data zijn in overleg. Neem voor meer informatie hierover 
contact op met Sjanie en Geerit van Heemskerk, tel. 0548-655034 of 06-40848428, 
e-mail: geerit.vanheemskerk@gmail.com.

Gemeente Groei Groep - Kruidenwijk
De Gemeente Groei Groep komt waarschijnlijk eenmaal per maand op een 
maandagavond bij elkaar, bij een van de deelnemers thuis. Deze groep is een 
gesprekskring, waarin we allereerst omzien naar elkaar. Daarna gaan we met elkaar 
in gesprek over een gedeelte uit de bijbel en het boekje Dit is mijn lichaam van de 
GemeenteGroeiGroepen. 
 Hoe, wanneer en waar we dit het komende seizoen gaan doen, is nog niet bekend. 
Maar weet je/u van harte welkom!  Informatie en/of aanmelding bij Geerit van 
Heemskerk, tel. 0640848428, e-mail:geerit.vanheemskerk@gmail.com.

Groeigroepen - Nijverdal
Al heel wat jaren draaien in de Protestantse Gemeente te Nijverdal groeigroepen. Dat 
zijn kringen van mensen die één avond per drie of vier weken bij elkaar komen, met 
elkaar de bijbel openen, gezellig bijpraten en dingen met elkaar delen, bij sommige 
kringen onder het genot van een lekkere warme maaltijd. Graag laten we u/jou daarmee 
kennis maken. De volgende groepen zijn er:

Kring 1: elke laatste donderdag van de maand
Een kring van 13 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. 
Voor wie wil, is het mogelijk om vooraf samen warm te eten. 
Contactpersoon is Anke Bosch, tel. 0548-612704.
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Kring 2: elke laatste maandagvond van de maand
Een kring van 11 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. 
Contactpersoon is Gerhard Nijhoff, tel. 0548-616487.
 
Kring 3: eens per vier weken op dinsdag- of woensdagavond
Een kring van 9 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. 
Contactpersoon is Anton Kreileman, tel. 0548-614607.
 
Kring 4: eens per drie weken op wisselende dagen
Een kring van jongvolwassenen met 12 personen. Locatie: de kelderruimte van het 
Centrum. Om 18.30 uur wordt er vooraf eerst lekker samen gegeten. 
Contactpersonen zijn Jolande Brummelhuis, tel: 06-41750099
en ds. Bertine van de Weg, tel. 0548-858867.
 
De kringen starten weer in september. Voor wie interesse heeft: neem contact op met  
coördinator Anton Kreileman of met een van de genoemde contactpersonen. Zoals de 
naam al zegt, willen we graag groeien, in geloof en in aantal, dus wees welkom en neem 
gerust geheel vrijblijvend een kijkje bij ons! 

Ouderenbijeenkomst - Nijverdal
Eens per maand wordt in Nijverdal een ouderenbijeenkomst gehouden. Zie voor meer 
informatie het meest recente kerkblad.

Vrouwengesprekskringen (twee groepen) - Kruidenwijk 
Aan de hand van een bijbelstudieboekje gaat de bijbel open en zoeken we naar wat 
God ons wil leren in de praktijk van alledag. Ook gezelligheid en met elkaar meeleven 
vinden we belangrijk. We draaien op twee ochtenden, op dinsdagmorgen en op 
woensdagmorgen, beide om de twee weken. De dinsdaggroep gebruikt het boekje 
Vertrouwen van Margriet Ledin-de Hoop. De woensdaggroep leest verhalen uit de bijbel 
en bespreekt die met elkaar. Beide groepen beginnen tussen 9.45 en 10.00 uur met 
koffiedrinken en we komen op wisselende plaatsen bij elkaar. Begin september wordt 
bekeken wat de mogelijkheden zijn om veilig weer met de kringen te starten. Je bent van 
harte welkom om eens te komen kijken en mee te doen! 
 Informatie en aanmelding voor de dinsdaggroep bij Joanna de Jong (dinsdaggroep), 
tel. 0548-626393, e-mail: joannadejong@live.nl; voor de woensdaggroep bij Sjanie van 
Heemskerk, tel. 0548-655034, e-mail: sjanievanheemskerk@gmail.com.

Mannenkring(en) - Kruidenwijk
In de afgelopen jaren zijn in de Kruidenwijk twee mannenkringen ontstaan. De eerste 
kring besprak verschillende thema’s aan de hand van het boek Het meesterwerk van 
God van Henk Binnendijk over het laatste bijbelboek (Openbaring). De tweede kring 
voerde het gesprek over een actueel (bijv. maatschappelijk) thema, een bijzonder boek 
of een gezamenlijk bekeken film. In beide kringen is met elkaar gedeeld wat dat bij de 
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deelnemers losmaakte, mede in relatie tot hoe men in het geloof stond. Het is nog niet 
zeker of de beide kringen – al dan niet samengevoegd – weer van start gaan. Daarom 
hier alleen de namen van de contactpersonen: Martin de Jong, tel. 0548-626393, e-mail: 
dejongnijverdal@live.nl, en Huib Verweij, tel. 06-46130593, e-mail: huibverweij@
hotmail.com. Wie belangstelling heeft om deel te nemen, kan zich bij een van hen 
aanmelden. De data worden in overleg gepland. 

Ontmoetingskring 60+ - Kruidenwijk
Ruim tien jaar geleden is in de Kruidenwijk een ouderengespreksgroep gestart. De kring 
wordt gekenmerkt door gezellig en serieus bezig zijn met de zaken en vragen van leven, 
geloof en kerk. De bijeenkomsten worden gehouden op woensdagmiddagen van 15.00 
tot ongeveer 16.30 uur in de Schaapskooi. Iedere belangstellende 60+-er is van harte 
welkom!
 De geplande data voor de komende maanden: 6 oktober en 24 november 2021 en 5 
januari 2022. Begin 2022 worden de vervolgdata bekend.
 Contactpersonen zijn Greet Doesburg, tel. 0548-616188, en Thea van Pijkeren,  
tel. 0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com.
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Andere activiteiten

Leerdiensten ‘Tora (Wet) en Evangelie’ 

In 2022 wordt een reeks leerdiensten ‘Tora en Evangelie’ (afkorting: LTE) gehouden, vier 
in ’n Oalen Griezen in Hellendoorn en één in de Vrije Evangelische Kerk in Nijverdal:

- 27 februari 2022 om 19.00 uur in ’n Oalen Griezen: ds. Reinier Gosker;
- 8 mei 2022 om 19.00 uur in ’n Oalen Griezen: ds. Bart Trouwborst;
- 26 juni 2022 om 19.00 uur in ’n Oalen Griezen: ds. Leon Eigenhuis;
- 18 september 2022 om 18.30 uur in de Vrije Evangelische Kerk: ds. Leon Eigenhuis;
- 13 november 2022 om 19.00 uur in ’n Oalen Griezen: ds. Bart Gijsbertsen.

In deze LTE wordt het leesrooster van de synagoge gevolgd. We verdiepen ons in 
een gedeelte van de Sidra (= afdeling van de Tora) die op de sabbatochtend van de 
desbetreffende zondag in de synagoge is voorgelezen. We verdiepen ons allereerst in 
de Joodse (rabbijnse) uitleg van de Bijbeltekst. Dat levert verrassende ingangen in het 
tekstgedeelte op, waaruit boeiende thema’s naar voren komen. De vraag is vervolgens 
wat we er van kunnen leren. Hoe kan dit ons verrijken? Het gaat om het tegoed van het 
Oude Testament en de rabbijnse exegese. We lezen in de dienst ook een bij deze uitleg 
passende tekst uit het Nieuwe Testament, want het gaat in de dienst ook om de relatie 
tussen Tora en Evangelie. Op deze manier geven we gehoor aan wat in artikel I lid 7 van 
de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat, namelijk de opdracht om als 
Christus-belijdende geloofsgemeenschap het gesprek te zoeken met Israël inzake het 
verstaan van de Heilige Schrift. In de dienst zingen we liederen uit het liedboek onder 
begeleiding van de organist. Na de uitleg is er ruimte voor het geven van een reactie 
of het stellen van een vraag, onder het motto ‘Leren van elkaar’. We nodigen u van 
harte uit om deze leerdiensten bij te wonen. Meer informatie is te verkrijgen bij Wim 
Bouwhuis, tel. 06-15558285, e-mail: willem.bouwhuis@gmail.com.
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Gespreksavonden - Hellendoorn 
De predikanten van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn zullen elk een aantal 
gespreksavonden (ook wel groothuisbezoeken genoemd) leiden. Het gaat om 
bijeenkomsten van tien tot vijftien gemeenteleden, die in huiskamerverband met 
elkaar over een van tevoren vastgesteld onderwerp praten. De invulling kan per wijk 
wel verschillen. Uiteraard is het al dan niet doorgaan van deze avonden afhankelijk van 
de ontwikkelingen op het terrein van het coronavirus. Voor nadere informatie belt u 
daarom gerust met uw predikant.

Gebedskring - Kruidenwijk
Op elke eerste en derde woensdag van de maand wordt in de Schaapskooi een 
gebedskring gehouden, van 19.00 tot 19.45 uur. Er wordt een bijbelgedeelte gelezen, 
er wordt naar een korte overdenking (podcast) en/of een lied geluisterd en er wordt 
gebeden voor zieken, voor de gemeente, voor de kerk en voor gebeurtenissen in de 
wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Contactpersonen zijn Sjanie van Heemskerk, 
tel. 0548-655034, e-mail: sjanievanheemskerk@gmail.com, en Thea van Pijkeren, tel. 
0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com.

Gebedskring - Nijverdal
In Nijverdal is een gebedsgroep die op de eerste donderdag van de maand om 19.30 uur 
in het Centrum bij elkaar komt om samen na te denken over een gedeelte uit de bijbel 
of uit een ander boek, waarna er ruimte is om te danken en te bidden. Contactpersoon 
is Eef Krommendijk, tel. 0548-613394.

Creatieve koffieochtend
Op de laatste woensdag van de maand wordt in de Regenboog, ingang het Spectrum, 
een creatieve koffieochtend gehouden. Contactpersoon is Tineke Rodenburg, tel. 0548-
616854.

Kunstretraite ‘Verloochening en belofte’
Onze levensverhalen kunnen we op allerlei manieren 
verbinden met het verhaal van Jezus. De kunstretraite 
is een combinatie van bijbelse bezinning en kunst uit de 
hedendaagse tijd. De passieverhalen over Jezus zijn dit 
seizoen de leidraad.
 De kunstretraite bestaat uit een serie van vier 
bijeenkomsten, drie woensdagavonden en één zaterdag.

Schilderij: ‘Hof der Olijven’ - George Meertens 
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De avonden worden gehouden in de Leerkamer, de bijeenkomst op zaterdag vindt 
mogelijk op een andere locatie plaats. De avonden zijn gepland op 16 februari, 2 maart 
en 16 maart 2022, vanaf 19.30 uur. 

De inhoud:
 - Kijken naar kunst, uit onder andere de tentoonstelling ‘Verloochening en belofte’,  
  die in 2009 in de Dom in Utrecht is gehouden. Daarbij hebben acht hedendaagse  
  kunstenaars op persoonlijke wijze de lijdensweg van Jezus verbeeld. Deelnemers  
  waren onder meer Jac Bisschops, Marc Mulders, Paul van Dongen en George  
  Meertens. Hieronder de afbeelding van een kunstwerk van de laatstgenoemde. 
 - Het maken van kleine schetsen naar aanleiding  
  van de presentatie en de bijbellezing.

Op zaterdag 2 april gaan we van 10.00 tot 16.00 uur werken aan een eigen kunststuk, 
met de mogelijkheid van een expositie van de werkstukken in de Stille Week voor Pasen.
 Docent is Annewil Jansen, zij woont in Nijverdal en is beeldend kunstenaar. Zij is 
ook bestuurslid van ArsproDeo, een collectief van kunstenaars met kunst voor kerk en 
liturgie. Zie hiervoor www.kunst7.nl en www.arsprodeo.nl.
 
De kosten van deze retraite bedragen € 40,-- p.p.

Kleine Kapel Noetsele
Een plekje om tot rust te komen, te bidden, te mediteren, 
of gewoon even heerlijk in stilte te verblijven. Als je daar 
zit, kun je zomaar de eekhoorntjes voorbij zien komen. 
Of een jonge specht trekt de aandacht door zijn roepen 
naar moeder specht. In alle rust kun je een boek pakken 
met inspirerende teksten. Of je sluit je ogen en probeert 

je bewust te worden van wat er innerlijk gebeurt. Zo’n ruimte willen we bieden met de 
Kleine Kapel Noetsele. 
 De Kleine Kapel is voortgekomen uit de werkgroep ‘Op weg in de stilte’, die al jaren 
maandelijks een meditatieve bijeenkomst houdt (zie verderop in dit boekje). In februari 
2020 zijn we officieel van start gegaan als pioniersplek van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Iedere dag is de kapel geopend van 8.00 tot 18.30 uur.
 De kapel is een stilte- en gebedsruimte. Op vaste tijden worden er gebedsvieringen 
gehouden en iedere woensdagmorgen is er een stiltewandeling naar de heide om in alle 
vroegte de verstilling in de natuur te ervaren en met een morgengebed de dag te beginnen.
Elke derde vrijdagochtend van de maand is er een (digitaal) creatief atelier, verzorgd 
door Francien Kaljouw-Segers.
 Bij ontmoetingen in en rond de Kleine Kapel bezinnen we ons op teksten uit de bijbel, 
uit de mystieke literatuur en de rijke traditie van het christendom. We oefenen in meditatie 
en gebed. Op de website en de facebookpagina zijn de actuele ‘activiteiten’ te vinden.
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Kleine Kapel Noetsele, Noetselerweg 55, Nijverdal.
Contactpersonen: ds. Wil Kaljouw, tel. 0548-612595, 
en Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611.
Website: www.kleinekapelnoetsele.nl 
Facebook: KleineKapelNoetsele-Nijverdal 

Elkaar ontmoeten op de Hof der Wonderen
Al een aantal jaren organiseren we op de Hof der Wonderen uiteenlopende activiteiten 
waarin we met elkaar nadenken en praten over zaken die ertoe doen. Dat kan het 
hervertellen van een bijbelverhaal zijn rond het kampvuur, het bekijken van een 
bijzondere film en daarover napraten, luisteren naar een ervaringsverhaal dat iemand 
bereid is te vertellen, samen langs de Regge wandelen en al lopend met elkaar een 
thema of een verhaal bespreken, een bijzondere maaltijd nuttigen met betekenisvolle 
ingrediënten (al dan niet uit de Bijbel). Na anderhalf jaar corona zouden we graag de 
draad weer oppakken. Voor het seizoen 2021-2022 overwegen we:    
 - een serie van drie avonden over het spreken in beelden over/door Jezus. In  
  het Johannes-evangelie komen zeven teksten voor waarin Jezus over zichzelf zegt:  
  ‘Ik ben… het brood des levens, de deur van de schapen, de goede herder, etc.’  
  Beelden die overigens alle zeven ontleend zijn aan het Oude Testament en dus  
  niet ‘uit de lucht komen vallen’. We hebben een glaskunstenaar in de buurt die  
  van deze zeven Ik-ben woorden verbeeldingen in glas heeft gemaakt. Een prachtig  
  vertrekpunt voor boeiende gesprekken over die specifieke bijbelgedeelten,  
  denken wij.
 - het opnieuw bekijken en nabespreken van de aangrijpende film ‘God on trial’. Een  
  aantal Joden besluit, na de aankomst van een nieuwe trein in Auschwitz in een  
  overvolle barak, in de wetenschap dat ze de volgende ochtend vergast zullen  
  worden, God ter verantwoording te roepen. Hij heeft immers een verbond  
  gesloten met Zijn volk en wat komt daar nu van terecht? Waarom houdt Hij zich  
  niet aan Zijn kant van het verbond, waar is Hij als het er echt op aankomt?
 - elkaar ontmoeten  op weg naar de drie grote feesten, met pelgrimages in de  
  omgeving, maaltijden en goede gesprekken.

Data hebben we nog niet vastgelegd. Corona heeft ons voorzichtig gemaakt. Maar 
zodra we mogelijkheden zien, hoort u van ons. Via de kerkbladen, onze website www.
hofderwonderen.nl en onze gelijknamige facebookpagina. En heeft u zelf inspirerende 
ideeën? Laat het ons weten. Samen kunnen we meer.

Hof der Wonderen
Kootje Stronkhorst en Jan Verhoek (tel. 06-20910091)
Piksenweg 42, 7447 SE Hellendoorn (Marle)  
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Excursies

Op kerkenpad naar Aalten
Op zaterdagmiddag 13 november 2021 vertrekken we om 13.00 uur naar Aalten. We 
hopen rond 18.00 uur weer terug te zijn. Begeleiding: ds. Hans van Dalen.
 De Oude Helenakerk in Aalten beschikt over unieke 15de- en vroeg-16de-eeuwse 
wand- en gewelfschilderingen. Tijdens de Reformatie werden de schilderingen met een 
laag witkalk afgedekt. Toen in 1973 het pleisterwerk opnieuw gewit moest worden, 
ontdekte men dat onder de vele lagen kalk bijzondere muurschilderingen schuilgingen. 
De schilderingen stellen onder andere de Twaalf Apostelen voor en een voorstelling 
van het Laatste Oordeel. Zeer uitzonderlijk voor West-Europa is de afbeelding van 
keizer Constantijn de Grote samen met zijn moeder, de Heilige Helena, aan wie de kerk 
oorspronkelijk gewijd was.

                
We gaan ‘op kerkenpad’ naar deze kerk in Aalten. Dat is ongeveer een uur rijden. We 
zijn van plan zoveel mogelijk met eigen vervoer te gaan. Als u zich aanmeldt, wilt u 
dan er bij vermelden of u zelf over een auto beschikt en hoeveel mensen er eventueel 
mee kunnen rijden? Natuurlijk houden we rekening met de dán geldende regels van 
het RIVM. In de kerk krijgen we een rondleiding en een mooie presentatie te zien. Ook 
kunnen we het fraaie orgel beluisteren. Na een kop koffie of thee keren we huiswaarts. 
De kosten: voor de rondleiding wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, die bestemd is 
voor het onderhoud van de kerk.
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Kerkhistorische excursie
Op zaterdag 23 april 2022 vertrekken we om 8.30 uur 
naar Elst, bij Nijmegen, waar we rond 10.00 uur hopen 
te arriveren. In Elst drinken we eerst koffie. Daarna gaan 
we naar het tempel-kerk-museum in de Grote Kerk, waar 
het verhaal van de 2000 jaar oude cultusplaats wordt 
verteld. Het museum bestaat uit drie gedeelten:

 - In de zijbeuk bevinden zich vitrines met  
  archeologische objecten.
 - Onder het koor schuilen fundamenten van twee  
  Gallo-Romeinse tempels.
 - Onder het koor zijn fundamenten van  
  Middeleeuwse kerken en van een 10de-eeuws  
  graf.

De aanwezigheid van restanten van Romeinse tempels 
en van opeenvolgende kerken op één plaats is uniek voor 
Nederland.
 Van Elst gaan we naar ’s-Heerenberg. Daar genieten 
we van de lunch in het koetshuis van het grootste 
middeleeuwse kasteel van Nederland. Daarna betreden 
we het kasteel. Het herbergt een boeiende, in het begin 
van de vorige eeuw door de textielfabrikant Jan Herman 
van Heek uit Enschede bijeengebrachte collectie 
middeleeuwse christelijke, kerkelijke kunst, waaronder 
veel handschriften en schilderijen.
 Na thee of koffie genoten te hebben, hopen we rond 
16.00 uur weer richting Hellendoorn te vertrekken, waar 
we dan rond 17.30 uur zullen aankomen.

De kosten voor de excursie bedragen € 55,--. 
Maximaal aantal deelnemers: 48.
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Thema 1 - Stemmen in crisistijd: Karl Barth en Etty Hillesum

- op dinsdag 21 september 2021 om 19.30 uur in het Centrum;
- inleider: ds. Wil Kaljouw.

Crisistijd: dat is het corona-tijdperk waarin we leven, maar ook het tijdperk van 
klimaatverandering. Soms lijkt die nog even te duren, maar ineens worden de 
veranderingen zichtbaar, zoals in onverwachte overstromingen in ons eigen land. Wat 
gaat er nog meer komen?
 Tijden met onheilspellende vooruitzichten: de bijbel staat er vol van. Wat zijn dan de 
woorden en de visies die ons helpen om gelovig staande te blijven? 
 De theoloog Karl Barth doorzag het nazisme en de geest van zijn tijd en bood 
christenen morele steun tijdens een vernietigende oorlog. Wat kunnen we van hem leren 
als het gaat om het doorzien van onze tijd? En ‘verzet’ tegen de cynische en nihilistische 
geest van onze tijd?
 Een andere stem is die van Etty Hillesum. Haar dagboek Het verstoorde leven werd 
voor het eerst gepubliceerd in 1981. Sindsdien is haar schrijven steeds bekender en 
geliefder geworden. Niet zozeer om haar beschrijving van de gebeurtenissen in kamp 
Westerbork, maar om haar innerlijke groei, waardoor zij onbaatzuchtig kon helpen 
en onvoorwaardelijke liefde toonde. Zij ging vrijwillig naar kamp Westerbork; zoals 
zijzelf schrijft: ‘Om een pleister te zijn op vele wonden.’ Wat kunnen we leren van haar 
betrokkenheid, haar omgang met zorg en angst en haar openheid voor Gods liefde in de 
meest duistere plaatsen? Kortom: kunnen we van haar leren om gelovig een angstige 
crisis door te komen?

We lezen teksten van deze personen en gaan daarover met elkaar in gesprek. 

THEMA-AVONDEN
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Thema 2 - Vogels van diverse pluimage

- op dinsdag 5 oktober 2021 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: ds. Jan Dirk Wassenaar.

De datum 4 oktober is iedereen bekend als dierendag. Dit seizoen willen we rond die 
datum stilstaan bij een aantal vogels in de christelijke symboliek, het voert nu eenmaal 
te ver om alle dieren onder de aandacht te brengen. Vogels maken een belangrijk 
onderdeel van de iconografie uit. Om slechts twee voorbeelden te noemen: de duif en 
de pelikaan. In de loop der jaren heeft ds. Wassenaar daar enkele publicaties aan gewijd, 
in verschillende tijdschriften. Hij zal op de thema-avond duidelijk maken waar die vogels 
– ze zijn her en der op preekstoelen, doophekken en gewelven van kerken in ons land 
te vinden – in theologisch opzicht voor staan. Daar is mee bedoeld dat ze niet alleen 
voor de versiering aangebracht zijn, maar dat ze een boodschap tot uitdrukking willen 
brengen. Ze ‘verkondigen’ een aspect van het bijbels getuigenis.

De duif in Norg                                              De pelikaan in Appingedam
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Thema 3 - Bijbelse vrouwen in woord en beeld

- op donderdag 4 november 2021 om 19.30 uur in Het Centrum;
- inleider: René van Loenen.

In het najaar van 2017 publiceerde René van Loenen zijn dichtbundeltje Veertig vrouwen 
uit de Bijbel. Achter in de uitgave staan aantekeningen waarin hij verwijst naar beeldende 
kunst en literatuur. Al vóór de verschijning van het boekje begon hij met het verzamelen 
van afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis: werk van Rubens, Rembrandt, Vermeer, 
Chagall, Dumas en anderen. Het zijn er ruim 30 geworden, die hij op deze avond graag 
wil laten zien en toelichten. Daarbij gaat hij onder meer in op de beeldvorming rond 
Maria Magdalena door de eeuwen heen. Daarnaast leest hij een aantal gedichten uit het 
bundeltje, dat hij na afloop graag voor belangstellenden signeert. 
Veertig vrouwen uit de Bijbel kost € 10,50.

 
 Marc Chagall, ‘Sara en Abraham’

René van Loenen is neerlandicus en dichter. 
Hij leverde 19 tekstbijdragen aan het nieuwe 
Liedboek. Poëzie: Straatliefdegras (2009), 
Pleisterplaats (2014). In wolken uitgesneden is 
het nieuwste boekje (april 2020), het bevat niet 
alleen liedteksten van Van Loenen, maar ook 
schilderijen van Jeltje Hoogenkamp. Zie verder 
www.renevanloenen.nl.
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Thema 4 - De laatste dingen. Christelijke toekomstverwachting

- op de donderdagen 18 en 25 november 2021 van 19.30 tot 21.30 uur in Het Centrum;
- inleider: ds. Hans van Dalen.

Geen mens kan in de toekomst kijken. 
De toekomst is in Gods handen. Wat de 
toekomst brengen moge? Wie zal het 
zeggen? Maar God heeft in Zijn Woord 
wel dingen over de toekomst onthuld. 
Het Griekse woord voor ‘onthulling’ is 
‘apokalypsis’. Het woord gaf naam aan het 
laatste bijbelboek: de Openbaring. Dat 
bijbelboek vertelt over ‘wat komen gaat’. 
Maar ook andere bijbelgedeelten vertellen 
over ‘de laatste dingen’. Zoals Jezus’ 
toespraak, die Hij tot Zijn leerlingen heeft 
gehouden, niet lang voor Zijn sterven. 
 Op deze twee avonden bekijken 
we twee aspecten van de christelijke 
toekomstverwachting: de eerste avond 
staat in het teken van de toekomst van 
de wereld. Dan gaat het vooral over ‘de 
tekenen der tijden’, die uitlopen op de 
terugkomst van de Heer. Op de tweede 
avond gaan we in op de toekomst van de 
mens: wat gebeurt er wanneer het leven 
ten einde loopt? Dus de vraag: ‘Waar 
blijven onze doden?’ Welke bijbelse 
gegevens zijn er die ons daarover iets 
duidelijk maken? 
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Thema 5 - Orgaandonatie: wie zwijgt, stemt toe.

- op woensdag 8 december 2021 om 20.00 uur in de Leerkamer; 
- inleiders: huisarts Anke de Groot-Nijkamp en ds. Jan Dirk Wassenaar.

Op 1 juli 2020 werd de nieuwe donorwet 
in Nederland van kracht. Daarmee stapte 
ons land over op het zogenaamde ‘ja-
tenzij-systeem’. Dat betekent dat iedere 
Nederlander vanaf achttien jaar automatisch 
donor is, tenzij hij of zij daar bezwaar tegen 
aantekent.
           Het doneren van organen kent twee kanten. 
Aan de ene kant wachten ongeveer 1200 
mensen op een orgaan. Hun leven kan er in 
mindere of meerdere mate van afhangen of 
er een orgaan beschikbaar is. Aan de andere 
kant moet iedere achttienplusser nadenken 

over het hoe en wat na zijn of haar eigen sterven of dat van een geliefde. Dat laatste is 
een emotionele zaak en het vraagt om een gewetensvolle beslissing.
 Dokter A. de Groot-Nijkamp zal vooral ingaan op de medische en de procedurele 
aspecten die aan orgaandonatie verbonden zijn. Als iemand toestemming geeft voor het 
gebruik van zijn of haar organen na overlijden, wat gebeurt er dan? Ds. Wassenaar zal 
vooral aandacht besteden aan morele overwegingen, waarbij kwesties als zelfbeschikking 
en opoffering om de hoek komen kijken. Ds. Wassenaar zal ook nagaan of de bijbel er 
iets over zegt. 
 
Mevr. A. de Groot-Nijkamp is huisarts te Nijverdal. Ze is tevens sectie-ouderling in de 
Protestantse Gemeente te Hellendoorn.
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Thema 6 - Eenvoudig leven

- op woensdag 12 januari 2022 om 20.00 uur in Het Centrum;
- inleider: Koos van Noppen.

In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn om deze wereld onleefbaar te 
maken. Wie in dat besef de bijbel leest, voelt vragen bovenkomen als: ‘Wat moeten 
we doen?’, ‘Wat kunnen we nog?’, ‘Wat heeft prioriteit?’, ‘Wat is het goede leven?’ 
Samen met enkele anderen (theologen, een ethicus, een econoom) schreef Koos van 
Noppen daarover het boekje Eenvoudig leven. De auteurs proberen daarin een brug te 
slaan tussen bijbelgedeelten en de actualiteit van vandaag. De verhalen van een aantal 
‘groene Nederlanders’ illustreren hoe het eenvoudige leven er in de praktijk uit kan zien. 
Van Noppen zal daar nader bij stilstaan.  

 

Uit: Trouw

Koos van Noppen is journalist en is parttime werkzaam bij de missionaire organisatie 
IZB. Eerder werkte hij bij de EO, het Nederlands Dagblad, diverse kerkelijke bladen en 
in de bedrijfsjournalistiek. In 2018 publiceerde hij het pamflet ‘Messentrekkers bij de 
Nachtwacht’, waarin hij betoogde dat zorg voor de schepping geen module is die je naar 
believen kunt weglaten uit een christelijke levensstijl. Sindsdien spreekt en schrijft hij over 
nut en noodzaak van eenvoudig leven. 
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Thema 7 - Kloosterleven in Overijssel

- op dinsdag 18 januari 2022 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: prof.dr. Mees te Velde.

In onze mooie provincie zijn vele tientallen kloosters geweest. Vandaag de dag is er 
nog maar een handvol over waar kloosterbroeders of -zusters wonen: in Denekamp, 
in Zenderen en in Zwolle bijvoorbeeld. Toch zijn er ook na de afbraak van de gebouwen 
of na de herbestemming tot appartementencomplex of verpleeghuis, nog steeds 
bijzondere verhalen te vertellen over het monastieke leven met God. Over een dagelijks 
leven in radicale toewijding, in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, met als motto: 
‘ora et labora’. En over hun bijdrage aan de geschiedenis en ontwikkeling van Overijssel. 

Professor Te Velde neemt ons 
mee op een rondreis langs 
twee categorieën kloosters: 
die uit de Middeleeuwen (bijv. 
het Stift in Weerselo en De 
Agnietenberg bij Zwolle) en die 
uit de negentiende / twintigste 
eeuw (bijv. de Franciscanessen 
in Denekamp en de Karmelieten 
in Zenderen). Hoe kwamen 
die kloosters tot stand? Wie 
woonden er? Hoe leefden zij? 
Wat betekenden de kloosters 
voor de samenleving? Hoe zijn ze langzamerhand uitgedoofd en opgeheven? En - zouden 
we vandaag nog zoiets als een klooster willen stichten?

Prof.dr. M. te Velde was van 1988 tot 2015 hoogleraar kerkgeschiedenis na 1650, 
kerkrecht en gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit te Kampen, van 2009 
tot 2015 was hij tevens rector en voorzitter van het college van bestuur. Hij was een van 
de initiatiefnemers van en rondleider in klooster Nieuw Sion, centrum voor ontmoeting, 
stilte en bezinning in Diepenveen. Hij is nog steeds actief in het vormen van een netwerk 
van kloosterplekken, zowel uit de Middeleeuwen als uit de negentiende en twintigste 
eeuw, om die onder de aandacht te brengen van burgers, passanten en toeristen in 
Overijssel.

Thomas a Kempis bij De Agnietenberg nabij Zwolle
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Thema 8 - Het Liedboek als spiegel van hedendaagse spiritualiteit

- donderdag 3 februari 2022 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: dr. Oane Reitsma.

In 2013 verscheen het Liedboek: 
zingen en bidden in huis en kerk, dat 
in veel kerken meteen in gebruik 
werd genomen. Niet alleen biedt het 
vele nieuwe zangvormen, we vinden 
er ook nieuwe en vernieuwende 
teksten in. Een kerkelijke liedbundel 
is eigenlijk een spiegel van door de 
tijd heen verschuivende theologische 
opvattingen en gestaag veranderende geloofstaal. We willen samen naar nieuwe 
liederen, vertalingen en (gebeds)teksten in het Liedboek kijken: welke spiritualiteit en 
welke geloofstaal spreekt er uit? Ook kijken we naar enkele melodieën: hoe articuleren 
zij vormen van hedendaagse spiritualiteit, bijvoorbeeld als we ze vergelijken met meer 
klassieke vormen van kerklied. Door de liederen samen te zingen kunnen we in gesprek 
raken over hoe we ze ervaren: wat is anders dan in het vorige liedboek en waar geeft dat 
verrassende geloofsinzichten?

Dr. A. Reitsma is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Enschede. 
In 2014 promoveerde hij op het proefschrift Klank als religieuze presentie. De muzikale 
gestalte in een seculiere tijd belicht vanuit werk van Messiaen.
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Thema 9 - Workshop ‘Make a Preek’

- op de donderdagen 17 en 24 februari 2022 om 19.30 uur in het Centrum;
- inleider: ds. Bertine van de Weg.

Zondagmorgen… De kerkklokken luiden 
en roepen de mensen op om naar de kerk 
te gaan. De kerkgangers nemen plaats en 
wachten belangstellend af: wat zal er komen? 
Met name de preek wordt nieuwsgierig 
tegemoet gezien. Wat zal de dominee er 
deze morgen van maken? Misschien heb jij 
je dan ook wel eens afgevraagd: ‘Hoe doe je 
dat, een kerkdienst ‘in elkaar zetten’? Waar 
haalt zij (of hij) het allemaal vandaan? Wat 
gaat er aan voorbereiding aan de preek en 
de liturgie vooraf?’ 

In deze workshop nemen we een kijkje in de keuken van de predikant. We kunnen 
ervaren hoe de kerkdienst wordt voorbereid. We mogen er zelfs aan meewerken. Als het 
even kan, lopen deze twee avonden uit op een échte kerkdienst met een échte preek. 
Misschien is er daarna nog gelegenheid om erop terug te kijken. Werk je mee?



23

Thema 10 - Diaconaat in de praktijk

- op donderdag 3 maart 2022 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: Geesje Werkman.

Het diaconaat roept op tot daden van barmhartigheid, gerechtigheid en vrede. In de 
bijbel vinden we tal van voorbeelden van deze oproep. Zo leren we van Jezus onder 
meer om je naaste lief te hebben als jezelf. Maar hoe weet je wat die naaste echt nodig 
heeft? Vooral als je zelf nooit arm geweest bent; of vreemdeling of gevangene. Heeft 
de ander eten nodig of juist respect en rechten? Moeten we samen met hem of haar 
zoeken naar duurzame oplossingen voor armoede en/of eenzaamheid? Kunnen we met 
ons handelen God helpen in deze wereld aanwezig te zijn? We kunnen in elk geval ons 
inzetten om de wereld liefdevoller te laten zijn. Geesje Werkman geeft voorbeelden van 
eenvoudig diaconaat, gaat in op hoe je zoekt naar een goede vorm van hulp. En: ze gaat 
in op valkuilen. 

Enkele jaren geleden bracht Geesje Werkman 
samen met scriba dr. Arjan Plaisier van 
de Protestantse Kerk in Nederland een 
solidariteitsbezoek aan de kerk op het eiland 
Lampedusa. Deze plek in de Middellandse 
Zee staat symbool voor alle vluchtelingen die 
verdrinken in hun wanhopige vlucht uit Afrika 
of het Midden-Oosten.

Mevr. G. Werkman was van 1990 tot 2000 in 
dienst van de Provinciale Kerkvergadering 
Overijssel-Flevoland als consulent diaconaat en 
maatschappelijk activeringswerk in Flevoland. 
Ze hield zich onder meer bezig met thema’s als 
armoede (‘De arme kant van Flevoland’) en 
vluchtelingenwerk. Van 2000 tot 2017 was ze 
werkzaam op de afdeling Kerk in Actie van de 

Protestantse Kerk in Nederland, in het bijzonder voor vluchtelingenwerk. Ze werd bekend 
van ‘Bad, bed & brood’ en ‘Geen kind in de cel’.
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Thema 11 - Bidden voor zieken in de gemeente

- op de donderdagen 17 en 24 maart 2022 om 19.30 uur in het Centrum;
-  inleider: ds. Jelle de Kok.

Gebedsgenezing roept veel vragen op, zeker in traditionele gemeenten. Voor de één 
omdat dit iets onbekends is, voor de ander omdat het een lading heeft die theologisch 
niet verantwoord is en overspannen verwachtingen wekt. Met de gekozen titel voor dit 
thema wordt mogelijk al wat van die lading weggenomen. Van belang is om te bezien 
hoe wij als gemeente op een gezonde, pastoraal verantwoorde manier met elkaar 
omgaan in verband met genezing en het gebed hiervoor. Op deze avonden gaan we 
zoeken naar een gezond theologisch kader als basis voor deze praktijk tot opbouw van 
de gemeente van Jezus Christus. De inleider zal daarbij ook putten uit eigen ervaring en 
die van gemeenteleden. Met deze avonden zou een eerste voorzichtige stap kunnen 
worden gezet richting een verdere praktijk in onze gemeenten. 

Ds. Jelle de Kok is als ambulant predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te 
Noordseschut. Hij is betrokken bij het werk van het Evangelisch Werkverband en als 
trainer van de stichting ‘Leven uit de Bron’ begeleidt hij predikanten en kerkenraden om 
door middel van geloofsopbouw tot gemeenteopbouw te komen.
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Thema 12 - Bachs grote passie 

- op donderdag 31 maart 2022 om 19.30 uur in het Centrum;
- inleider: dr. Peter Verbaan.

Voor veel landgenoten is het bijwonen van de Matthäus Passion een alternatief voor de 
kerkdienst geworden. Anderen vinden dat je de passie pas echt leert kennen als je die 
meegezongen hebt.
 Wat is toch het geheim van Bachs grote passie? Hoe heeft het zover kunnen komen 
dat hij door sommigen zelfs tot de vijfde evangelist is omgedoopt? 
 Natuurlijk zouden we het liefst (in het hopelijk post-coronajaar) weer live genieten 
van een uitvoering van de Matthäus Passion, waarvoor er vaak in de regio in maart wel 
mogelijkheden zijn en vanaf januari vaak hard gestudeerd wordt.
 Op deze avond zullen we ingaan op de theologische keuzen en de lutherse (!) 
achtergrond van de passie, op muzikale afwegingen die Bach mede op grond van het 
Mattheus-evangelie maakte – zeker als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met andere werken 
zoals bijvoorbeeld zijn Johannes Passion of het Weihnachtsoratorium. Verder zal er ook 
enige aandacht worden gegeven aan de ontwikkeling en de traditie van de Passionen.
 Het kan deze avond niet bij praten blijven. We zullen ook naar enkele momenten uit 
de Matthäus Passion luisteren en mogelijk nieuwe accenten – of accenten opnieuw – 
met elkaar ontdekken.

Dr. P.A. Verbaan is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Ede.
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Thema 13 - Willem Barnard over het Saksenland

- dinsdag 5 april 2022 om 20.00 uur in Leerkamer;
- inleider: ds. Jan Dirk Wassenaar.

Wie in onze kerk het liedboek (het 
oude van 1973 of het nieuwe van 
2013) ter hand neemt, komt op 
tal van bladzijden de naam van de 
dichter Willem Barnard tegen. Ds. 
Wassenaar zal het een en ander over 
hem vertellen. Hij zal vooral aandacht 
vragen voor ‘Willem Barnard over 
het Saksenland’. Barnard, die in het 
westen van het land opgroeide, werd 
in 1946 hulpprediker in Hardenberg. 

Hij kwam toen in een voor hem totaal onbekende omgeving terecht. Het werd een ware 
cultuurschok. Die heeft hij in allerlei gedichten onder woorden gebracht. Bijvoorbeeld:

Ik, onwennig in dit oosten,
wist er geen houvast te vinden,
in mijzelf beklonken, kansloos,
kiemloos als een zaad in los zand.

De gedichten geven een treffende observatie van de Saksische volksaard en 
geloofsbeleving, die veel herkenning zal oproepen. In 2006 blikte Barnard als volgt op 
de periode-Hardenberg terug: ‘Dat vind ik nu het boeiende van die Sallanders: ze kijken 
eerst een beetje de kat uit de boom, maar als ze je eenmaal geaccepteerd hebben, 
hebben ze je ook helemaal in hun hart gesloten.’  
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Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

Op weg in de stilte
Steeds meer mensen vinden inspiratie voor hun leven door bewust stilte en bezinningstijd 
te zoeken. Sinds 2014/2015 biedt de werkgroep ‘Op weg in de stilte’ mogelijkheden/
activiteiten aan rondom stilte, bezinning en meditatie om, juist ook samen, de stilte te 
zoeken en te ervaren. We gebruiken verschillende werkvormen zoals stiltewandelingen, 
lectio divina (= meditatief bijbellezen), creatieve bezinning, liederen/gebeden en 
dergelijke. Van tijd tot tijd nodigen we iemand uit die de avondbijeenkomst begeleidt 
vanuit zijn/haar eigen ervaring met spiritualiteit en meditatie. De avonden worden 
afgesloten met een korte viering (avondgebed) met stilte, liederen en een bijbellezing.
 De (interkerkelijke) werkgroep ‘Op weg in de stilte’ valt onder de paraplu van de Raad 
van Kerken. De meditatieve bijeenkomsten 
van ‘Op weg in de stilte’ zijn min of meer 
de bakermat van de Kleine Kapel Noetsele, 
de Pioniersplek in Nijverdal. Dus, waar 
mogelijk, werken we samen. Echter, de 
ruimte in de kapel is te klein om met een 
groep de onderlinge afstand van 1,5 meter 
(vanwege corona) aan te houden. Op het 
moment van schrijven zijn we nog in overleg 
over de locatie voor de avondbijeenkomsten 
voor het seizoen 2021-2022. 

Via de kerkbladen en de diverse plaatselijke media proberen we u op de hoogte  
te houden. De meest actuele informatie kunt u vinden op onze facebookpagina  
www.facebook.com/opwegindestilte. 
 Contactpersoon is Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail theavanpijkeren@
gmail.com.
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Kalender seizoen 2021-2022

Donderdag 16 september:  start bijbelkring Rehoboth
Dinsdag 21 september:  thema 1 (Stemmen in crisistijd: Karl Barth en Etty Hillesum)                  
Dinsdag 28 september:  leeskring ‘Geduld met God’
Dinsdag 5 oktober:   thema 2 (Vogels van diverse pluimage)
Woensdag 13 oktober:  ‘Zorg voor de ziel’: de weg naar binnen en de weg naar buiten
Donderdag 4 november: thema 3 (Bijbelse vrouwen in woord en beeld)
Woensdag 10 november:  ‘Zorg voor de ziel’: het gebed
Zaterdag 13 november:  excursie Aalten
Donderdag 18 november:  thema 4 (De laatste dingen. Christelijke toekomstverwachting)
Donderdag 25 november:  thema 4 (De laatste dingen. Christelijke toekomstverwachting)
Woensdag 1 december:  ‘Zorg voor de ziel’: de liturgie
Woensdag 8 december:  thema 5 (Orgaandonatie: wie zwijgt, stemt toe)
Woensdag 5 januari:  ‘Zorg voor de ziel’: de bijbel
Woensdag 12 januari:  thema 6 (Eenvoudig leven)
Dinsdag 18 januari:  bijbelkring ‘De Bergrede’
Dinsdag 18 januari:  thema 7 (Kloosterleven in Overijssel)
Dinsdag 1 februari:  bijbelkring ‘De Bergrede’
Woensdag 2 februari:  ‘Zorg voor de ziel’: de sacramenten
Donderdag 3 februari:  thema 8 (Het Liedboek als spiegel van hedendaagse spiritualiteit)
Dinsdag 15 februari:  bijbelkring ‘De Bergrede’
Woensdag 16 februari:  kunstretraite ‘Verloochening en belofte’
Donderdag 17 februari:  thema 9 (‘Make a preek’)
Donderdag 24 februari:  thema 9 (‘Make a preek’)
Zondag 27 februari:  leerdienst Tora en Evangelie
Dinsdag 1 maart:   bijbelkring ‘De Bergrede’
Woensdag 2 maart:  kunstretraite ‘Verloochening en belofte’
Donderdag 3 maart:  thema 10 (Diaconaat in de praktijk)
Woensdag 16 maart:  kunstretraite ‘Verloochening en belofte’
Donderdag 17 maart:  thema 11 (Bidden voor zieken in de gemeente)
Donderdag 24 maart:  thema 11 (Bidden voor zieken in de gemeente)
 
Donderdag 31 maart:  thema 12 (Bachs grote passie)
Zaterdag 2 april:   kunstretraite ‘Verloochening en belofte’
Dinsdag 5 april:   thema 13 (Willem Barnard over het Saksenland)
Zaterdag 23 april:   kerkhistorische excursie naar Elst en ‘s Heerenberg
 
Zondag  8 mei:   leerdienst Tora en Evangelie
Zondag 26 juni:   leerdienst Tora en Evangelie
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