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VOORWOORD 
 
Hartelijk welkom in dit programma van de Vormings- en Toerustingscommissie 
van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-Katholieke 
Parochie te Bennekom. Met veel plezier bieden we het u aan.  
 Pas geleden las ik de volgende uitspraak: “De christelijke gemeente is een 
leerlingengemeenschap om samen te leren, te geloven, te dienen en te vieren”. 
Het leren werd hier voorop gezet, want zo was de redenering: zonder leren is er 
geen geloven, en zonder geloven is er geen vieren en geen dienen.  
 Deze uitspraak ondersteunen wij als commissie van harte. Voor ons horen 
de kringen van het Groene Boekje tot het hart van het gemeente-zijn omdat ze 
het geloof ondersteunen, het bevragen en het scherpen. In de kringen ga je 
met elkaar op zoek naar ‘woorden’ voor wat geloven voor jou betekent. Door 
dit samen te delen, leren we van elkaar en verrijken we elkaar. 
 Elk seizoen weer zijn we blij verrast door de inzet van de kringleiders en de 
diversiteit van onderwerpen die zij ons bieden. Zonder hun inspanningen is het 
Groene Boekje niet mogelijk. Hartelijk bedankt daarvoor.  
 De illustratie op de voorzijde van het Groene Boekje is evenals vorig jaar een 
afbeelding van één van de ramen van de Rooms-Katholieke kerk. Dit jaar is ge-
kozen voor de Feniks, een fabeldier dat 500 jaar oud kon worden en dan weer 
in het vuur verjongd werd, het symbool van de eerst lijdende (vuur) en daarna 
weer verrijzende Christus. De tekeningen aan de binnenzijde zijn van Ellen Bou-
ter. 
 
 

AANMELDING 
 
Van harte nodigen we u uit om u voor één of meerdere kringen op te geven. De 
wijze waarop u dit kunt doen vindt u achter in het Groene Boekje. 
� Voor kringen die in september beginnen het verzoek om u vroegtijdig aan 

te melden en dit tevens bij de kringleider te doen. 
� Deelnemers aan activiteiten van de VTC Wageningen kunnen zich direct daar 

opgeven. 
� Wilt u de kringleiders bijtijds informeren wanneer u verhinderd bent om een 

kring bij te wonen waarvoor u zich hebt aangemeld. 
 
We wensen u een inspirerend nieuw seizoen toe.  
 
Namens de Vormings- en Toerustingscommissie 
Mery Haverkamp-Stolp 
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AGENDA 
 
Datum Tijd Kring Omschrijving 

September    
16-09-13 20.00 5 Leerhuis Bennekom 2013 - 2014 
24-09-13 14.30 17 Tenachon: Joodse wijsheid in de westerse cultuur 
25-09-13 10.00 14 De vanzelfsprekendheid voorbij 
25-09-13 19.30 25 ZWO Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving 
Oktober    
01-10-13 20.00 12 Liedboek "Zingen en Bidden in Huis en Kerk" 
02-10-13 19.30 23 Project Het Dorp / The Village 
07-10-13 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
07-10-13 19.45 11 Gemeentekringen (Gemeente Groeigroepen) 
07-10-13 20.00 12 Liedboek "Zingen en Bidden in Huis en Kerk" 
08-10-13 19.45 11 Gemeentekringen (Gemeente Groeigroepen) 
09-10-13 09.30 9 a Woord in Beweging - Bibliodrama 
09-10-13 17.30 29 Samen Tafelen 
09-10-13 20.00 9 b Woord in Beweging - Bibliodrama 
09-10-13 20.00 28 De toekomst van de kerk: saneren of vernieuwen? 
10-10-13 09.45 11 Gemeentekringen (Gemeente Groeigroepen) 
10-10-13 19.45 11 Gemeentekringen (Gemeente Groeigroepen) 
10-10-13 20.00 21 De Joods-medische ethiek 
13-10-13  33 Lintviering 
14-10-13 20.00 5 Leerhuis Bennekom 2013 - 2014 
16-10-13 20.00 13 In Hemelsnaam 
16-10-13 20.00 16 Gelovend (na)denken en (na)denkend geloven (12) 
21-10-13 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
22-10-13 14.30 17 Tenachon: Joodse wijsheid in de westerse cultuur 
22-10-13 19.30 27 Pelgrimeren in Bennekom 
23-10-13 10.00 14 De vanzelfsprekendheid voorbij 
24-10-13 20.00 21 De Joods-medische ethiek 
29-10-13 19.30 27 Pelgrimeren in Bennekom 
30-10-13 09.30 9 a Woord in Beweging - Bibliodrama 
30-10-13 20.00 6 Bennekomse Bijbel Quiz 
30-10-13 20.00 9 b Woord in Beweging - Bibliodrama 
November    
04-11-13 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
11-11-13 20.00 5 Leerhuis Bennekom 2013 - 2014 
12-11-13 20.00 12 Liedboek "Zingen en Bidden in Huis en Kerk" 
13-11-13 17.30 29 Samen Tafelen 
13-11-13 19.30 25 ZWO Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving 
13-11-13 20.00 13 In Hemelsnaam 
13-11-13 20.00 16 Gelovend (na)denken en (na)denkend geloven (12) 
13-11-13 20.00 24 Boekbespreking "Niek Schuman - Mijn jaren van geloven" 
15-11-13 19.30 33 Taizé Vesperviering 
18-11-13 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
18-11-13 20.00 12 Liedboek "Zingen en Bidden in Huis en Kerk" 
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Datum Tijd Kring Omschrijving 

20-11-13 20.00 26 De aarde warmt op! Ons een zorg?! 
26-11-13 14.30 17 Tenachon: Joodse wijsheid in de westerse cultuur 
27-11-13 10.00 14 De vanzelfsprekendheid voorbij 
27-11-13 20.00 24 Boekbespreking "Niek Schuman - Mijn jaren van geloven" 
28-11-13 20.00 19 Filmavond: Barbara 
December    
02-12-13 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
09-12-13 20.00 5 Leerhuis Bennekom 2013 - 2014 
11-12-13 17.30 29 Samen Tafelen 
11-12-13 20.00 16 Gelovend (na)denken en (na)denkend geloven (12) 
11-12-13 20.00 24 Boekbespreking "Niek Schuman - Mijn jaren van geloven" 
15-12-13 18.30 33 Viering 3de Adventszondag 
16-12-13 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
22-12-13 18.30 33 Volkskerstzang 
Januari    
06-01-14 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
08-01-14 17.30 29 Samen Tafelen 
08-01-14 20.00 16 Gelovend (na)denken en (na)denkend geloven (12) 
13-01-14 20.00 5 Leerhuis Bennekom 2013 - 2014 
15-01-14 09.30 2 Gesprekskring "Indrukwekkende Bijbelse verhalen" 
15-01-14 20.00 13 In Hemelsnaam 
19-01-14 10.00 33 Eénheidszondag 
20-01-14 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
20-01-14 20.00 7 De toren van Babel 
22-01-14 10.00 14 De vanzelfsprekendheid voorbij 
22-01-14 19.30 25 ZWO Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving 
27-01-14 20.00 10 Van Joodse boekrol tot Statenvertaling 
28-01-14 14.30 17 Tenachon: Joodse wijsheid in de westerse cultuur 
28-01-14 20.00 15 Chassidische Legenden 
29-01-14 09.30 2 Gesprekskring "Indrukwekkende Bijbelse verhalen" 
Februari    
03-02-14 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
03-02-14 20.00 7 Nebukadnezar 
05-02-14 20.00 16 Gelovend (na)denken en (na)denkend geloven (12) 
07-02-14 18.00 30 Sobere maaltijd in de 40-dagentijd 
07-02-14 19.30 33 Taizé Vesperviering 
10-02-14 20.00 5 Leerhuis Bennekom 2013 - 2014 
12-02-14 09.30 2 Gesprekskring "Indrukwekkende Bijbelse verhalen" 
12-02-14 17.30 29 Samen Tafelen 
12-02-14 20.00 13 In Hemelsnaam 
17-02-14 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
18-02-14 14.30 22 Ontwikkelingsprojecten in Bolivia en Peru 
19-02-14 09.30 8 a Psalmen onderweg - Bibliodans 
19-02-14 10.00 14 De vanzelfsprekendheid voorbij 
19-02-14 20.00 8 b Psalmen onderweg - Bibliodans 
25-02-14 14.30 17 Tenachon: Joodse wijsheid in de westerse cultuur 
26-02-14 09.30 2 Gesprekskring "Indrukwekkende Bijbelse verhalen" 
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Datum Tijd Kring Omschrijving 

Maart    
03-03-14 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
05-03-14 10.00 3 a Esther 
05-03-14 17.30 29 Samen Tafelen 
05-03-14 20.00 3 b Esther 
05-03-14 20.00 16 Gelovend (na)denken en (na)denkend geloven (12) 
07-03-14 10.30 31 Wereldgebedsdag 2014 
07-03-14 19.30 31 Wereldgebedsdag 2014 
12-03-14 10.00 3 a Esther 
12-03-14 20.00 3 b Esther 
17-03-14 14.00 1 Maandagmiddaggroep "Catechese voor Volwassenen" 
19-03-14 09.30 8 a Psalmen onderweg - Bibliodans 
19-03-14 19.30 25 ZWO Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving 
19-03-14 20.00 8 b Psalmen onderweg - Bibliodans 
19-03-14 20.00 20 Door mensenogen 
25-03-14 14.30 17 Tenachon: Joodse wijsheid in de westerse cultuur 
April    
02-04-14 20.00 16 Gelovend (na)denken en (na)denkend geloven (12) 
02-04-14 20.00 20 Door mensenogen 
03-04-14 20.00 19 Filmavond: Le Quattro Volte 
06-04-14 18.30 33 Bachcantate 
09-04-14 17.30 29 Samen Tafelen 
14-04-14 19.30 33 Stilteviering 
15-04-14 19.30 33 Stilteviering 
16-04-14 19.30 33 Stilteviering 
16-04-14 20.00 20 Door mensenogen 
23-04-14 19.30 25 ZWO Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving 
29-04-14 14.30 17 Tenachon: Joodse wijsheid in de westerse cultuur 
Mei    
07-05-14 20.00 16 Gelovend (na)denken en (na)denkend geloven (12) 
16-05-14 19.30 33 Keltische Viering 
Juni    
20-06-14 13.00 33 Excursie Megen 
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1. MAANDAGMIDDAGGROEP	“CATECHESE	VOOR	VOLWASSENEN”	
 
Ook dit seizoen willen we als kring weer om de week op de maandagmiddag 
van twee tot half vier bij elkaar komen. Wat het onderwerp wordt, dat we gaan 
behandelen, is met elkaar gekozen. Dit seizoen is de keuze gevallen op het Bij-
belboek Openbaringen. We leren met en van elkaar en er heerst een open 
sfeer. Wat als zeer positief wordt ervaren. U bent dan ook van harte uitgeno-
digd om deze middagen met ons te delen. Kom gerust een middag meedoen. 
 
Leiding: Nog te bepalen. 
Data: 7 okt., 21 okt., 4 nov., 18 nov., 2 dec. en 16 dec. 2013; 

6 jan., 20 jan., 3 feb., 17 feb., 3 mrt. en 17 mrt. 2014 
Tijd: 14.00 – 15.30 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
Contactpersoon: Jans vd Hoven, Jonker Sloetlaan 7, VP, � 417770 

� jhvdhoven@hotmail.com 
 
 
2. GESPREKSKRING	“INDRUKWEKKENDE	BIJBELSE	VERHALEN”	
 
Ook dit komende seizoen zou ik graag met u willen praten over Bijbelse verha-
len. Verhalen die door de eeuwen heen mensen geraakt hebben en geïnspi-
reerd en soms ook geïrriteerd. Graag nodig ik u uit voor een 4 tal woensdagoch-
tenden om wat dieper in te gaan op een aantal Bijbelgedeelten. 
 Dit keer gebruiken we geen boekje, maar ik heb wat stencils voor u die een 
aanzet geven voor het gesprek en wat informatie geven. Van te voren kunt u dit 
materiaal bij mij thuis ophalen (Edeseweg 107). 
 Het plan is om met elkaar te spreken over Mattheus 10:16-33, Johannes 
21:1-18, Handelingen 5:1-11 en Openbaringen 13. Ik verheug me op de komen-
de gesprekken en hoop dat die ons meer inzicht geven in de betekenis van Bij-
belverhalen. Er zal volop ruimte zijn voor ieders inbreng. 
 
Leiding: Ds. Jaap Meijer, Edeseweg 107, JS, � 417865 

� jjthmeijer@hetnet.nl 
Data: Woensdagen 15 jan., 29 jan., 12 feb. en 26 feb. 2014 
Tijd: 9.30 – 11.00 uur 
Plaats: De Brink 
Materiaal: Bij ds. Meijer thuis op te halen (Edeseweg 107) 
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3. ESTHER 
 
Het verhaal van Esther is het verhaal van onze wereld. De wereld waarin God 
zich verborgen houdt. De naam ‘Esther’ kan in het Hebreeuws ook betekenen 
“ik zal mij verbergen”. Gods Naam komt in het boek Esther niet voor. In de loop 
van de tien hoofdstukken wordt de overgang getekend van een pessimistische 
en wanhopige tijd naar een nieuwe fase, een nieuwe wereld. Fascinerend.  
 De tekst van het boek Esther zal in werkvertaling beschikbaar zijn en we 
gaan ermee aan de slag, in de twee weken voorafgaande aan het Joodse Poe-
rimfeest (16 en 17 maart) dat alles met Esther te maken heeft. We gaan kijken 
naar schilderijen en tekeningen door de tijden heen. En we gaan luisteren naar 
muziek die het Estherverhaal als thema heeft. 
 
3A. Ochtendkring 
Leiding: Ds. Jan Heine, Jonker Sloetlaan 94, VR, � 414557 
Data: Woensdagen 5 en 12 mrt. 2014 
Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
Kosten: Kopieën tekstmateriaal 
 
3B. Avondkring 
Leiding: Ds. Jan Heine, Jonker Sloetlaan 94, VR, � 414557 
Data: Woensdagen 5 en 12 mrt. 2014 
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
Kosten: Kopieën tekstmateriaal 
 
 
4. BIJBELKRING: VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 
 
Op de locaties Breehof, Wildekamp/Uitzicht en Vossenhol praten en zingen 
mensen met een verstandelijke beperking over hun geloof, de Bijbel en andere 
actuele zaken. 
 
Informatie: Mevr. Gerrie van den Burg, � 413055 

� gvdb77@chello.nl 
Data: 1x per maand of 1x per 14 dagen 

Van september 2013 tot Pasen 
Tijd: Nog niet bekend, maar ongeveer 1 uur per avond 
Plaats: In de tehuizen of bij de deelnemers thuis 
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5. LEERHUIS	BENNEKOM	2013	–	2014	
 
“Het Leerhuis” startte al weer 13 jaar geleden op eigen initiatief van een aantal 
deelnemers aan toerustingcursussen. De avonden werden aanvankelijk ver-
zorgd door de deelnemers zelf. Sinds een aantal jaren worden de avonden be-
geleid door John Rademakers, liturgist, betrokken bij bijbel en liturgie. Als vrij-
williger is John seniorenpastor in Elst en Sint Benedictusparochie (Over Betu-
we). Dit jaar is gekozen voor het onderwerp: 
 

“Oudtestamentische oerverhalen” 
 
Het zijn verhalen uit het eerste Bijbelboek Genesis hoofdstuk 1 t/m 11. Verha-
len die wij mogen verstaan als mythische verhalen die op een symbolische wijze 
laten zien wie wij mensen zijn. Mensen getekend uitgaande van de gelovige 
overtuiging dat ons leven met God van doen heeft als de blijvende Aanwezige 
in ons leven. 
 In deze verhalen, die hun parallellen kennen bij meerdere volken en cultu-
ren, gaat het om de mens, vroeger en nu en voor de dag van morgen. Hoe zijn 
wij dan als mens bedoeld; wat is onze taak? Wat is dan de verhouding man 
vrouw? Wat wordt verstaan onder zondeval ? Wat zegt ons het verhaal van Ka-
in en Abel over de dag van vandaag? Zijn de verhalen van Noach en van de to-
ren van Babel voor ons alleen nog maar mooie verhalen of zeggen ze ook iets 
over hoe wij mensen met elkaar omgaan, wat we daarin belangrijk vinden? 
Raakt dat ook de Bron van ons bestaan, van waaruit we zin willen geven aan 
ons leven vandaag de dag?  
 In een zestal avonden willen we deze vragen aan de orde stellen. We kijken 
naar de Bijbelteksten. Wat zeggen ze ons op het eerste gezicht en wanneer 
doen we recht aan de teksten en ons zelf? Een boeiend onderwerp als vertrek-
punt voor een gedachtewisseling om oude teksten ook in ons leven te laten 
doorklinken. 
 
Leiding: John Rademakers 
Data: Maandagen 16 sep., 14 okt., 11 nov. en 9 dec. 2013; 

13 jan. en 10 feb. 2014 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Torenzaal Maria Virgo Regina Kerk 
Contactpersoon: Riet Kroes, Commandeursweg 42-A, TZ, � 418002 

� kroes42@planet.nl 
Kosten: Ca. €20,- per persoon voor de 6 avonden 
Aantal deelnemers: Minimaal 10 à 12 personen 
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6. BENNEKOMSE	BIJBEL	QUIZ	
 
Na het succes van vorig jaar kwam van meerdere kanten de vraag of er in 2013 
opnieuw zo'n avond georganiseerd kan worden. Ja dus! Op woensdag 30 okto-
ber vanaf 20.00 uur in de Oude of Sint Alexanderkerk. In een ontspannen, maar 
wel een competitieve sfeer, gaan we ons samen meten. Onder leiding van 
Agnès Gilles en Wouter Smit spelen we de quiz en na afloop is er het nagesprek 
aan de bar in 't Kerkheem. 
 Vanaf september wordt via de websites van de Hervormde gemeente en 
Brinkstraatkerk de aankondiging en organisatie actueel gehouden. Noteer nu 
alvast de datum: woensdag 30 oktober. 
 
Leiding: Ds. Wouter Smit, Langhoven 23, SR, � 418400 
Datum: Woensdag 30 okt. 2013 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
 
 
7. DE	TOREN	VAN	BABEL	EN	NEBUKADNEZAR	
 Achtergrondverhalen bij Bijbelse geschiedenissen 
 
Uit de archeologie is veel bekend geworden over Babylon en zijn ‘toren’, door 
vondsten uit opgravingen, teksten in spijkerschrift en andere archeologische 
wetenswaardigheden. Wat staat er in de Bijbel en wat zeggen de archeologen 
hierover? Is er in de archeologie iets omtrent de Bijbelteksten terug te vinden? 
 Ook Nebukadnezar als heerser over het grote Babylonische rijk, die veel Is-
raëlieten liet deporteren naar Babylon, is bekend uit de Bijbel. Wat vinden we 
daarvan terug in de archeologie en zijn er overeenkomsten met de Bijbelverha-
len? 
 We gaan Babylon, zijn cultuur en zijn ‘toren’ verkennen en komen in contact 
met Nebukadnezar via literatuur en brieven uit zijn tijd aan de hand van gepro-
jecteerde afbeeldingen en van archeologische onderzoekingen en opgravingen 
en (vertaalde) spijkerschrifttabletten. 
 
Leiding: Mevr. Hans Egberts-Houthoff, Julianalaan 35, ED 

� 413930, � egberts.h@planet.nl 
Data: Maandag 20 jan. 2014: De toren van Babel 

Maandag 3 feb. 2014: Nebukadnezar 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Julianalaan 35, Bennekom 
Aantal deelnemers: Maximaal 12 personen 
 
 



 10 

8. PSALMEN	ONDERWEG	–	BIBLIODANS	

 
De psalmen zijn mensenliederen bij uitstek. Hun toon reikt van diepe wanhoop 
en verlatenheid tot dankzegging en uitbundige lofprijzing tot God. Veelkleurige 
liederen vol hartstocht, die al eeuwenlang met mensen meegaan, hen bemoe-
digen, troosten en verbinden.  
 In twee psalmen willen we ons verdiepen. We laten ons meenemen door ze 
te lezen en daarna (kern)woorden of beelden in beweging en dans uit te druk-
ken. We delen wat ons bewegen heeft opgeroepen en wat het voor ons kan be-
tekenen op onze eigen levensweg nu en (de tweede ochtend) op weg naar Pa-
sen. Danservaring is niet nodig. Wel nieuwsgierigheid naar deze beweeglijke 
vorm van bezinning. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 
 
8A. Ochtendgroep 
Leiding: Gozien van der Schans, Langhoven 62, SJ, � 419667 

� g-vanderschans@hetnet.nl 
Data: Woensdagen 19 feb. en 19 mrt. 2014 
Tijd: 9.30 – 11.45 uur 
Plaats: De Brink 
Aantal deelnemers: Minimaal 6 personen 
 
8B. Avondgroep 
Leiding: Gozien van der Schans, Langhoven 62, SJ, � 419667 

� g-vanderschans@hetnet.nl 
Data: Woensdagen 19 feb. en 19 mrt. 2014 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: De Brink 
Aantal deelnemers: Minimaal 6 personen 
 
 
9. WOORD	IN	BEWEGING	–	BIBLIODRAMA	

 
Waar je God, de ander en jezelf vindt, daar ben je thuis. Bijbellezen is het ver-
binden van de teksten met je eigen thuisreis (Stephan de Jong). 
 We gaan ons verdiepen in een Bijbelverhaal, ons inleven in een persoon. 
Verhalen komen zo dichterbij en kruipen onder de huid. Het gaat daarbij niet 
om het letterlijk naspelen of om opgelegde rolinvullingen, maar het is een per-
soonlijke manier om een verhaal te verkennen en ons ermee te verbinden. Al 
spelend in de ruimte van het verhaal ervaren we waar het raakt aan ons eigen 
geloof- en levensverhaal en waar onze levensvragen raken aan het Grote Ver-
haal. We staan stil bij wat het spel bij ons opgeroepen heeft. Tot slot wisselen 
we uit wat we willen delen met elkaar. 
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9A. Ochtendgroep 
Leiding: Gozien van der Schans, Langhoven 62, SJ, � 419667 

� g-vanderschans@hetnet.nl 
Data: Woensdagen 9 en 30 okt. 2013 
Tijd: 9.30 – 11.45 uur 
Plaats: De Brink 
Aantal deelnemers: Minimaal 6 personen 
 
9B. Avondgroep 
Leiding: Gozien van der Schans, Langhoven 62, SJ, � 419667 

� g-vanderschans@hetnet.nl 
Data: Woensdagen 9 en 30 okt. 2013 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: De Brink 
Aantal deelnemers: Minimaal 6 personen 
 
 
10. VAN	JOODSE	BOEKROL	TOT	STATENVERTALING	
 
Ds. Arie Boelhouwer en Leo Cusell gaan in op de ontwikkeling vanaf de Joodse 
boekrollen tot de huidige Nederlandse Bijbelvertalingen. Met behulp van een 
beamer presentatie komen diverse zaken aan de orde: de evolutie van de ‘oer-
tekst’ tot de Hebreeuwse en Griekse grondteksten; de overlevering van diverse 
manuscripten met foto's daarvan; de totstandkoming van vroege Nederlandse 
vertalingen voorafgaand aan de Statenvertaling van 1637; presentatie van twee 
originele Statenbijbels uit 1637 en 1664; recente Bijbelvertalingen; de ‘kunst’ 
van vertalen uit de grondtekst naar het Nederlands aan de hand van voorbeel-
den. 
 
Leiding: Ds. Arie Boelhouwer en Leo Cusell 
Datum: Maandag 27 jan. 2014 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Vredehorst Wageningen 
Contactpersoon: Wil Lyklema, � 0317-413081 

� wil.lyklema@kpnmail.nl 
Aanmelden: Aanmelden voor 15 dec. 2013 

� ventwag@yahoo.com 
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11. GEMEENTEKRINGEN	(GEMEENTE	GROEIGROEPEN)	
 
In oktober hopen we weer te mogen starten met de Gemeente Groeigroepen. 
Dit zijn kleine huiskamergroepen van maximaal 10 deelnemers gericht op groei. 
En wel: groei in geloof, groei in beleving, groei in vriendschap, groei in gemeen-
schap en groei in aantal. Dit gebeurt door samen te praten en te delen rondom 
Bijbel en geloof.  
 Er doen ook enthousiaste jongeren mee in de Gemeente Groei Groep. “Le-
ven door de Geest” is het thema van de GGG-studies in het nieuwe seizoen. Als 
leerlingen van Jezus willen we leren leven door de Geest. 
 
Coörd./informatie: Marlien van de Hoef, Weegbree 5, RL, � 414631 

Georgine Davies, Langhoven 47, SR, � 413241 
Data: Maandagavond 7 okt. 2013 19.45 uur (2 groepen) 

Dinsdagavond 8 okt. 2013 19.45 uur 
Donderdagmorgen 10 okt. 2013 9.45 uur 
Donderdagavond 10 okt. 2013 19.45 uur 

Plaats: Thuis bij één van de groepsleden 
Kosten: Deelnemersboekje ca. € 5,50  

Achtergrondinformatieboekje (eventueel) ca. € 5,50 
Aantal deelnemers: Maximaal 10 personen 
 
 
12. LIEDBOEK	“ZINGEN	EN	BIDDEN	IN	HUIS	EN	KERK”	
 
Op vier avonden gaan wij met elkaar oefenen en proeven wat het nieuwe Lied-
boek ons geeft. Oefeningen in de genres, snuffelen aan teksten, zingen en op-
nieuw zingen. Kortom: een mooie kans om iets meer thuis te gaan raken in de-
ze nieuwe bundel! Ik ben blij dat de cantores Elly Meijer-Klein en Wim van der 
Heide onze muzikale gidsen zijn! 
 Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een eigen Liedboek meenemen. 
Vier avonden die verdeeld worden over de maandag en de dinsdag. 
 
Leiding: Ds. Wouter Smit, Langhoven 23, SR, � 418400 
Data: 1 okt., 7 okt., 12 nov. en 18 nov. 2013 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Oude of Sint Alexanderkerk 
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13. IN	HEMELSNAAM	
 
Onder deze titel heeft Rochus Zuurmond een boekje geschreven over vertaling 
en betekenis van het Onze Vader. Zuurmond vergelijkt vele oude en nieuwe 
vertalingen en legt achterliggende motivaties uit. Deze kring is een mooie kans 
om in een ontspannen sfeer informatie te krijgen en te delen over een gebed 
dat zo vaak gebruikt wordt. 
 
Leiding: Ds. Wouter Smit, Langhoven 23, SR, � 418400 
Data: 16 okt. en 13 nov. 2013; 

15 jan. en 12 feb. 2014 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
Materiaal: “In hemelsnaam - over vertaling en betekenis van het 

Onze Vader”, van Rochus Zuurmond  
ISBN 978-94-90708-40-5 

Kosten (boek): € 16,50 
 
 
14. DE	VANZELFSPREKENDHEID	VOORBIJ	
 
Jonathan Sacks schrijft over zijn boek Leven met verschil. Menswaardige ver-
scheidenheid in een tijd van botsende culturen: “Dit boek is een pleidooi, zo 
krachtig als in mijn vermogen lag, voor verdraagzaamheid in een tijd van ex-
tremisme. In het toenemende crescendo van etnische spanningen, culturele 
botsingen en religieuze rechtvaardiging van terreurdaden zie ik een concreet 
gevaar dat de mensheid bedreigt. Al te lang zijn de bladzijden van de geschie-
denis besmeurd met bloed dat in de naam van God werd vergoten. Als een ex-
tremistische religieuze houding een verbond aangaat met massavernietigings-
wapens, wordt het leven op aarde rechtstreeks bedreigd. Nu onze wereld één 
groot netwerk is geworden, moeten we leren om ons door diversiteit niet be-
dreigd maar juist verrijkt te voelen. Dat is wat ik in dit boek heb betoogd”. 
 Met dit boek in onze handen nodig ik u van harte uit om in één of twee sei-
zoenen een praat- en leeskring te vormen. Recensies over dit boek wijzen op de 
kracht om op een spoor gezet te worden in een eigen denkrichting. Bij mij is 
blijven haken de opmerking: “Als wereldgodsdiensten als islam en christendom 
de strijd aangaan, zijn er twee verliezers. Sachs levert met grote overtuiging zijn 
bijdrage aan dit mondiale debat vanuit de joodse mondiale traditie, een traditie 
die christenen en moslims gemeenschappelijk hebben.” 
 U begrijpt dat ik dit boek met interesse samen wil lezen en bestuderen. 
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Leiding: Ds. Wouter Smit, Langhoven 23, SR, � 418400 
Data: 25 sep., 23 okt. en 27 nov. 2013; 

22 jan. en 19 feb. 2014 
Tijd: 10.00 – 11.45 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
Materiaal: “Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in 

een tijd van botsende culturen”, van Jonathan Sacks, 
ISBN 90-211-4081-0 

Kosten (boek): € 22,50 
 
 
15. CHASSIDISCHE	LEGENDEN	
  Verzameld door Martin Buber 
  Verbeeld door Hendrik Nicolaas Werkman 
 
De Groningse drukker/kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) 
ontwikkelde een geheel eigen methode voor de vervaardiging van kunstwerken 
die hij ‘druksels’ noemde. Hij maakte daarbij gebruik van allerlei gereedschap-
pen en hulpmiddelen uit zijn drukkersvak. In plaats van verf werkte hij met 
drukinkten. In het begin van de tweede wereldoorlog gaf een bevriende predi-
kant hem het boekje “Die Legende des Baalschem” van Martin Buber te lezen. 
 Buber (1878-1965) was een Joods-Oostenrijks-Israëlisch godsdienstfilosoof 
die er een levenswerk van heeft gemaakt om de oude legenden over de grond-
leggers van het Chassidisme en met name die over het leven van Israël ben 
Eliezer (ca. 1698-1760), de Baal Shem Tov, te verzamelen en zo zuiver mogelijk 
weer te geven. Werkman raakte zeer onder de indruk van deze verhalen en 
vervaardigde in een oplage van 20 stuks twee series van tien druksels die de bij 
hem opgewekte gevoelens weergaven. Hij had daar enkele jaren voor nodig. 
 Met veel beeldmateriaal wordt een overzicht gegeven over leven en werken 
van Werkman, wordt kort ingegaan op het ontstaan van het Chassidisme en 
worden de mooiste legenden verteld en de hoogtepunten uit de daarbij beho-
rende druksels vertoond. 
 
Leiding: Fetze Kadijk 
Datum: Dinsdag 28 jan. 2014 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Brink 
Contactpersoon: Mery Haverkamp-Stolp, Edeseweg 93-A, JS, � 417032 

� mimstolp@planet.nl 
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16. GELOVEND	(NA)DENKEN	EN	(NA)DENKEND	GELOVEN	(12)	
 
In het seizoen 2012-2013 hebben wij 7 bijeenkomsten gehad. De gesprekken 
die wij in deze bijeenkomsten hebben gevoerd hadden vaak een emotioneel 
karakter. Dit werd met name veroorzaakt door het feit dat we de gedachten en 
inzichten bespraken van twee denkers die zich kritisch richtten op het Christen-
dom: Kierkegaard in positieve zin en Nietzsche in negatieve zin. Deze filosofen 
hebben een omwenteling teweeg gebracht in het denken over religie. 
 In het nieuwe seizoen, 2013-2014, zullen we ons gaan bezighouden met de 
volgende nieuwere stromingen in de filosofie: de opkomst van het nieuwere 
Materialisme (L. Feuerbach, K. Marx), de Amerikaanse stroming van het Prag-
matisme (W. James en J. Dewey); de Fenomenologie (E. Husserl, J.P. Sartre, M. 
Merleau-Ponty en M. Heidegger). We gebruiken daarbij de nieuwste editie van 
H.J. Störigs Geschiedenis van de filosofie. Ook kunnen de deelnemers wijsgerige 
artikelen uit dagbladen en/of tijdschriften inbrengen. 
 
Doelstellingen van de cursus: 
� Deelnemers informeren over de belangrijkste ideeën van genoemde den-

kers; 
� Dialogiseren over de zin, het belang en de invloed van deze ideeën; 
� Gezamenlijk onderzoeken hoe we deze ideeën kunnen evalueren in het licht 

van Bijbelse normen en waarden.  
Werkwijze: 
� Uitleg door de docent; 
� Gezamenlijk lezen van relevante teksten; 
� Discussie, gesprek en beoordeling. 
 
Leiding: F. Cupido, Anemoon 5, ZB, � 418090 
Data: Woensdagen 16 okt., 13 nov., en 11 dec. 2013; 8 jan., 

5 feb., 5 mrt., 2 apr. en 7 mei 2014 (onder voorbehoud) 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Anemoon 5, Bennekom 
 
 
17. TENACHON:	JOODSE	WIJSHEID	IN	DE	WESTERSE	CULTUUR	
 
Gegrepen zijn door de boodschap van Tenach (de joodse bijbel)? Dan is geza-
menlijke bestudering van Tenachon een uitstekend hulpmiddel, want de afleve-
ringen van het tweemaandelijks tijdschrift gaat over joodse wijsheid. De Ten-
achon serie over “Tora in de westerse cultuur” behandelt elk thema vanuit de 
joodse achtergronden, vanuit de christelijke optiek en vervolgens vanuit de 
modern, wetenschappelijke cultuur en de filosofische traditie. 
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In de studiekring bespreken we dit seizoen gezamenlijk de volgende thema's: 
1. Yehuda Aschkenasy, een rabbi met lev; (nr. 10 van aug. 2012) 
2. Kidoesj Hasjeem (heiliging van de naam), martelaarschap; (nr. 11 van okt. 

2012) 
3. De lijdende knecht (nr. 12 van dec. 2012) 
4. Ballingschap en terugkeer (vergeten is ballingschap, herinneren is verlos-

sing) (nr. 13 van febr. 2013) 
5. Tenachon nr. 14 van april 2013 
6. Tenachon nr. 15 van juni 2013 
7. Tenachon nr. 16 van aug.2013 
 
In de bijeenkomsten lezen we met elkaar delen die geschikt zijn om te bespre-
ken en te overdenken. 
 
Leiding: Mevr. Hans Egberts-Houthoff, Julianalaan 35, ED 

� 413930, � egberts.h@planet.nl 
Data: Dinsdagen 24 sep., 22 okt. en 26 nov. 2013; 

Dinsdagen 28 jan., 25 feb., 25 mrt. en 29 apr. 2014 
Tijd: 14.30 – 16.30 uur 
Plaats: Torenzaal Maria Virgo Regina Kerk 
Materiaal: Tenachon nr. 10 t/m 16, 2012-2013 

Uitgave Stichting Pardes, Rapenburg 45 
1011 TV Amsterdam, � 020-845 5808 
� info@stichtingpardes.nl  
www.stichtingpardes.nl 

Eventuele kosten: Abonnement Tenachon € 49,50 per jaar 
 
 
18. OECUMENISCH	PALET	

 
Ook in het voorjaar van 2014 worden er weer een aantal avonden aangeboden 
in het kader van het oecumenisch palet. Op dit moment is het programma nog 
in ontwikkeling zodat wij nog geen concrete informatie kunnen geven. Via web-
sites en kerkbladen zal er voldoende en vroeg genoeg meer gemeld gaan wor-
den. 
 
Leiding: Ds. Wouter Smit, Langhoven 23, SR, � 418400 
Data: Voorjaar 2014 
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19. FILMAVONDEN 
 
‘Barbara’ van Christian Petzold 
Grijze grauwe mensen, in grijze grauwe straten waar het altijd regende of waar 
een mist hing waarin de agenten van de geheime dienst stiekem hun gang kon-
den gaan in de DDR. Dit sombere beeld wordt enigszins rechtgezet in het Duitse 
filmdrama ‘Barbara’. 
 De hoofdpersoon, Barbara, is een jonge arts die het regime heeft tegenge-
werkt en daarvoor zal ze boeten. Een uitreisvisum wordt geweigerd. Zij wordt 
gedwongen vanuit Berlijn te vertrekken om in een klein plattelandsziekenhuis 
te gaan werken. Ze bouwt geen nieuw leven op, maar heeft alleen nog affectie 
voor haar patiënten in de kinderchirurgie. Haar baas André waardeert haar 
werk, maar besteedt wel erg veel aandacht aan haar. Behoort hij tot de Stasi? 
Of is hij verliefd op haar? Barbara weet het niet en de geplande vlucht lijkt 
steeds dichterbij te komen. 
 Een film over de situatie in Oost Berlijn tijdens koude oorlog, verpletterend 
in zijn eenvoud, eerlijkheid en diepgang. 
 
“Le Quattro Volte” 
Le Quattro Volte (De vier keren) trekt de kijker een archaïsche, bezielde wereld 
in, waarin alles met elkaar samenhangt. Een natuurwereld in de heuvels van 
Calibrië waarin mens, dier, plant en materie niet in een hiërarchische relatie tot 
elkaar staan, maar met elkaar zijn verbonden. 
 Een ontroerende en intrigerende film over de band tussen mens en natuur. 
 
Na afloop is er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen 
 
Leiding: Henk Schouwink, � 0317-411542 

� hschouwink@kpnplanet.nl 
Data: Donderdag 28 nov. 2013: Barbara 

Donderdag 3 apr. 2014: Le Quattro Volte 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Bevrijdingskerk Wageningen 
Aanmelden: Aanmelden voor 15 sep. 2013 

� ventwag@yahoo.com 
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20. DOOR	MENSENOGEN	

 
Door de eeuwen heen is het verhaal van Jezus, aan het kruis geslagen, door on-
telbare kunstenaars verbeeld. Elk van die beelden is uniek, zegt iets over de re-
latie van de kunstenaar tot de gekruisigde Jezus. Ons beeld van Jezus is mede 
door die kunstenaars bepaald. Welke Jezus laten zij ons zien? Welke beelden 
raken ons en welke beelden spreken ons totaal niet aan of maken ons zelfs 
boos of verdrietig? 
 Met elkaar gaan we in de Veertigdagentijd het lijdensverhaal lezen en kijken 
naar afbeeldingen van Jezus door de eeuwen heen. Om te ontdekken welk 
beeld van Jezus past bij onze persoonlijke relatie tot Jezus. 
 
Leiding: Ds. Erica Hoebe-de Waard 
Data: Woensdagen 19 mrt., 2 apr. en 16 apr. 2014 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Bevrijdingskerk Wageningen 
Contactpersoon: Wil Lyklema, � 0317-413081 

� wil.lyklema@kpnmail.nl 
Aanmelden: Aanmelden voor 15 dec. 2013 

� ventwag@yahoo.com 
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21. DE	JOODS-MEDISCHE	ETHIEK	
 
Op initiatief van de PKN-Commissie Kerk & Israël te Bennekom worden twee 
bezinningsavonden gehouden met als titel: “Voorbeelden van joods-medische 
ethiek als kennismaking met de joodse gedachtewereld ten opzichte van ge-
zondheid en levenskeuzen”. Daarin zullen 2 thema's aan de orde komen als inte-
ressante uitgangspunten: 
1. De eerste avond: Het begin van het leven; de omgang met vruchtbaarheid 

en embryo's, abortus en “design babies”.  
2. De tweede avond: Het levenseinde; de omgang met wilsbeschikkingen, eu-

thanasie en donortransplantatie. 
 
Leiding: Ds. Gert Dekker, Edeseweg 125, JT, � 418228 
Data: Donderdagen 10 en 24 okt. 2013 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
Contactpersoon: P. Vreugdenhil, � 420110, � p.vreugdenhil@hetnet.nl 
Aanmelden:  Aanmelden voor 15 sep. 2013 
 
 
22. ONTWIKKELINGSPROJECTEN	IN	BOLIVIA	EN	PERU	
 
Werkelijk arm zijn de mensen in de sloppenwijk van El Alto bij La Paz (Bolivia). 
Zij voeren een dagelijks gevecht om te overleven, wat vaak verslaving, agressie 
en misbruik voor hen tot gevolg heeft. Welke gevolgen heeft dat voor hun kin-
deren en hoe gaan Bolivia en ontwikkelingshulp daarmee om? 
 Dezelfde problemen spelen ook rond de zeer grote stad Trujillo in Peru, 
waar mensen zich in leven houden door bruikbaar afval te verzamelen op de 
immense afvalhopen bij de stad. 
 In de zomer van 2012 heb ik een paar hulpprojecten voor kinderen en jonge 
mensen in beide landen bezocht, gepraat met de helpers, als vrijwilliger ge-
werkt en foto's gemaakt. Het heeft een diepe indruk op mij gemaakt en mij 
echt geraakt. Daarom wil ik hier graag, aan de hand van een fotopresentatie en 
stukjes video wat meer over vertellen en u laten zien hoe u deze projecten kunt 
steunen als u daar belangstelling voor heeft. 
 
Leiding: Mevr. Hans Egberts-Houthoff, Julianalaan 35, ED 

� 413930, � egberts.h@planet.nl 
Datum: Dinsdag 18 feb. 2014 
Tijd: 14.30 – 17.00 uur 
Plaats: Parochiezaal Maria Virgo Regina Kerk 
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23. PROJECT	HET	DORP	/	THE	VILLAGE	
 
In Lusaka, Zambia werken aan de Theologische Hogeschool Hermen en Johan-
neke Kroesbergen. Zij zijn voor 4 jaar uitgezonden door de afdeling Zending van 
Kerk in Actie en worden mede financieel ondersteund door de Bennekomse 
Zendingscommissie. 
Johanneke schrijft: “Een van de meest indrukwekkende ervaringen hier in Zam-
bia is het geweldige verschil tussen stad en platteland. In de stad Lusaka alle-
maal auto's, grote winkelcentra waar alles te krijgen is, hoge kantoorflats. En 
een paar kilometer verder loop ik zo the bush in: onbewerkt land, zandwegen 
en rieten hutjes. Over het leven in zo'n dorp tast ik ook nog na een jaar verblijf 
in Zambia in het duister. De Zambianen zelf kijken nogal neer op het leven in 
een dorp en verbinden het leven in de stad met welvaart en rijkdom”. 
 Voor Johanneke vormde dit de aanleiding om het project Het Dorp / The Vil-
lage te ontwikkelen waarin gemeenteleden in Nederland en studenten in Zam-
bia met elkaar aan het werk gaan. Doelstelling van dit project is: “Het dichterbij 
brengen van het dagelijks leven van dorpelingen in Zambia en inzicht krijgen 
hoe mensen in een dorp in Afrika wonen en op die manier begrip ontwikkelen 
voor een andere cultuur en wellicht een andere manier van geloven. Daarnaast 
het stimuleren van contact tussen over grenzen heen”. 
 Methode: Min of meer aan de hand van het bekende lied van Wim Sonne-
veld over “Het dorp” vertellen we met woord en vooral materiaal (foto's, film-
pjes, anekdotes, enz.) aan elkaar en aan studenten in Zambia hoe het vroeger in 
ons dorp in Nederland toeging. In Zambia doen de studenten hetzelfde over 
hun dorp. Tegelijk proberen we ook naar de toekomst te kijken. Dus het ver-
binden van verleden, heden en toekomst. In het project zijn ook een aantal dis-
cussievragen opgenomen om met elkaar te bespreken. 
 Er is meer over te vertellen maar dat kan beter op de startavond. We den-
ken aan twee avonden in de periode oktober – januari en eventueel een pre-
sentatie van het eindresultaat van Zambia en Nederland aan onze gemeentes in 
februari of maart. 
 
Leiding: Henk Folkerts en Harry Haverkamp 
Data: Startavond: Woensdag 2 okt. 2013; daarna in overleg 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: De Brink 
Contactpersoon: Gerda van Bruggen-Wijnveen 

� 413092, � o.vanbruggen@upcmail.nl 
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24. BOEKBESPREKING	"NIEK	SCHUMAN	–	MIJN	JAREN	VAN	GELOVEN"	
  Voorgoed verleden, blijvend visioen 
 
Graag zou ik dit boek van Niek Schuman met u willen bespreken. Het is prach-
tig. Vol bewogenheid. Kritisch en gelovig. Ontroerend soms. Met een duidelijke 
stellingname. Eenvoudig en leesbaar geschreven. Ik kan me er heel goed in vin-
den.  
 Op het boek staat er het volgende over: Onderduik in de oorlog, een kerk-
scheuring en een dood broertje - daar liggen de eerste vragen. Gedoe over ‘ons’ 
Indië, de watersnood, discussies over sprekende slangen en drijvende bijlen, 
schepping of evolutie. Dan volgt de oprichting van de Wereldraad van Kerken 
en de stichting van de staat Israël.  
 Al deze zaken betekenden het eind van vanzelfsprekendheden en ze mar-
keerden een nieuw begin in de jaren zestig/zeventig. Vrouwenemancipatie en 
Bijbelse meerstemmigheid. Politiek engagement en nieuwe vormen van gelo-
ven. Wie van huis uit gereformeerd is, smeet in die tijd vaak de deur achter zich 
dicht. Zo is het Schuman niet vergaan. Hij overschreed kleine en grote grenzen 
en daar openden zich vergezichten. Dit boek beschrijft zijn levensroute met 
humor en relativering en eindigt met het uitzicht van de hoop.  
 Niek Schuman is oud-docent Oude Testament en emeritus hoogleraar Litur-
giewetenschap.  
 
Leiding: Ds. Jaap Meijer, Edeseweg 107, JS, � 417865 

� ds.jjthmeijer@brinkstraatkerk.nl 
Data: Woensdag 13 nov. 2013 (blz. 9-107) 

Woensdag 27 nov. 2013 (blz. 108-215) 
Woensdag 11 dec. 2013 (blz. 216-327) 

Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Brink 
Materiaal: “Mijn jaren van geloven” van Niek Schuman 

ISBN 978-90-211-4309-5 
Kosten (boek): € 25,- 
 
 
25. ZWO	TAAKGROEP	KERK	&	MILIEU/SAMENLEVING	
 
Onze groep heeft zo'n tien leden en komt vijf maal per seizoen bijeen. Centraal 
in onze gesprekken staat onze betrokkenheid op de schepping en een duurza-
mer samenleving. Soms praten we aan de hand van een boek . Maar het afge-
lopen seizoen zijn we ook met elkaar in gesprek geweest aan de hand van actu-
ele artikelen in met name kranten. Zo hebben we in twee sessies het boekje 
“Red hen die geen verweer hebben” van Huub Oosterhuis behandeld en in de 
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volgende drie avonden stonden onder meer een aantal artikelen van Hans Ach-
terhuis op de agenda. 
 De avonden worden door een of twee van onze leden voorbereid. Ook voor 
het seizoen 2013-2014 denken we vooral aan de hand van essays of artikelen 
met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor is het ook mogelijk dat u per avond 
meedoet. We zullen tijdig in de bladen publiceren welk artikel of boek per 
avond centraal staat. 
 Zelf merken we dat het inspirerend is met elkaar van gedachten te wisselen 
over onderwerpen rond kerk, milieu en samenleving. Overigens zetten we ons 
als taakgroep ook actief in voor de duurzame bewustwording van onze ge-
meenteleden en de Bennekomse samenleving. In het afgelopen jaar hebben we 
mee gewerkt aan de voorbereiding van de scheppingszondag, het behalen van 
het fairtrade label voor onze kerken en het bevorderen van energie zuinige 
kerkgebouwen. 
 Onze discussies duren meestal anderhalf uur en vervolgens komen ook een 
aantal organisatorische zaken van onze taakgroep aan de orde. Graag nodigen 
we u uit voor een of meer van onze gespreksavonden. 
 
Leiding: Harry Haverkamp 
Data: Woensdagen 25 sep. en 13 nov. 2013; 

22 jan., 19 mrt. en 23 apr. 2014 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
Contactpersoon: Agine Benthem-van Velsen, Berkenlaan 85, CC 

� 418701, � abenthem@chello.nl 
 
 
26. DE	AARDE	WARMT	OP!	ONS	EEN	ZORG?!	

 
De Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving organiseert op woensdag 20 novem-
ber 2013 een lezing over de toenemende opwarming van de aarde. Tot onze 
vreugde zal onze bekende weerman en plaatsgenoot Reinier van den Berg dit 
onderwerp voor ons inleiden. Tevens is er gelegenheid hierover met onze spre-
ker en met elkaar in discussie te gaan. Graag nodigen we als taakgroep alle be-
langstellenden van harte uit. Het belooft een boeiende avond te worden! 
 
Leiding: Reinier van den Berg 
Datum: Woensdag 20 nov. 2013 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inlopen vanaf 19.30 uur) 
Plaats: 't Kerkheem (Wassenaarzaal) 
Contactpersoon: Agine Benthem-van Velsen, Berkenlaan 85, CC 

� 418701, � abenthem@chello.nl 
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27. PELGRIMEREN	IN	BENNEKOM	

 
Het is niet zo vreemd dat we spreken over een levensweg of over een levens-
tocht. In ons eigen leven ervaren we vaak dat we onderweg zijn of dat we vast 
komen te zitten en niet verder kunnen, dat we de gastvrijheid van mensen 
ontmoeten of beren op onze weg zien. 
 De laatste 35 à 40 jaar zijn de pelgrimages weer helemaal terug van wegge-
weest. De weg naar Santiago is daar het meest bekende voorbeeld van, maar er 
zijn er meer: van Parijs naar Chartres, van Canterbury naar Rome, naar Jeruza-
lem etc. Het zijn vaak voettochten die mensen om heel verschillende redenen 
gaan: als overgang van de ene levenssituatie naar de andere, na een scheiding, 
van de ene baan naar de andere, het pensioen. Maar ook uit sportieve en cultu-
rele overwegingen gaan mensen op pad. 
 Andries Govaart is met twee anderen in 1994 op weg gegaan naar Santiago 
en gaandeweg pelgrim geworden, 100 dagen later kwamen ze aan. Sindsdien 
heeft hij vaker zulke tochten ondernomen. Hij zal ons daarover vertellen en 
meenemen op weg op de eerste avond. De tweede avond gaan we met elkaar 
op pad middels een korte bezinnende pelgrimage. We gaan op weg “met de 
pelgrimsweg in het hart.” psalm 84,6. Doet u mee? 
 Andries Govaart (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij 
was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Domini-
canenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij 
publiceert gebeden, liederen, overwegingen en liturgieën. Hij woont in Wage-
ningen. 
 
Leiding: Andries Govaart 
Data: Dinsdagen 22 en 29 okt. 2013 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: 22 okt.: 't Kerkheem (Alexanderzaal) 

29 okt.: Oude of Sint Alexanderkerk 
Contactpersoon: Ineke Ammerlaan, Prins Bernhardlaan 22, DR 

� 414936, � ineke_ammerlaan@hetnet.nl 
Kosten: € 10,- (voor beide avonden) 
Aantal deelnemers: Minimaal 25 personen 
Aanmelden: Aanmelden voor 20 sep. 2013 
 
 
28. DE	TOEKOMST	VAN	DE	KERK:	SANEREN	OF	VERNIEUWEN?	

 
De cijfers van tal van kerken geven hetzelfde beeld: minder leden en nu ook 
vaak: minder inkomsten. En dus wordt er doorgaans een commissie in het leven 
geroepen die iets volstrekt voorspelbaars doet: een voorstel formuleren 
welk(e) kerkgebouw(en) moet(en) worden afgestoten en hoeveel fte's er op 
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termijn kunnen worden geschrapt. Uitkomst: begroting gezond – voor zo lang 
het duurt. Nog een uitkomst: na de pijnlijke en doorgaans weinig vreugdevolle 
saneringsronde is het nettoresultaat: minder van hetzelfde. 
 De Protestantse Gemeente van Hengelo koos voor een andere route: kun-
nen we niet op zoek naar “meer van anders” in plaats van “minder van hetzelf-
de”? Oftewel: kunnen we niet het verlangen naar vernieuwing werkelijk serieus 
nemen en de voorspelbare sanering laten voor wat het is? 
 Ds. Herman Koetsveld uit Hengelo-Noord is nauw verbonden met dit ge-
meentevernieuwingsproces. Hij komt bij ons vertellen hoe dat in zijn werk is 
gegaan, welke keuzes en stappen zijn gemaakt en wat de stand van zaken van 
dit moment is. Uiteraard zal er alle gelegenheid zijn met hem en met elkaar in 
gesprek te gaan. We kijken uit naar een inspirerende avond! 
 
Leiding: Ds. Herman Koetsveld 
Datum: Woensdag 9 okt. 2013 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Bevrijdingskerk Wageningen 
Contactpersoon: Jelle Wisse, � 0317-450600, � jelle.wisse@gmail.com 
Aanmelden: Aanmelden voor 15 sep. 2013 

� ventwag@yahoo.com 
 
 
29. SAMEN	TAFELEN	
 
Samen een warme maaltijd gebruiken en tegelijkertijd op informele wijze elkaar 
ontmoeten met zes of zeven personen per tafel. Dat is de bedoeling van "SAMEN 

TAFELEN". 
 Zowel jongeren als ouderen, zowel alleengaanden als echtparen, die het ge-
zellig vinden om met elkaar te eten zijn hartelijk welkom; tezamen met de vele 
trouwe deelnemers. U kunt zich hiervoor opgeven. Als u vorig seizoen hebt 
deelgenomen aan "SAMEN TAFELEN", dan hoeft u zich niet opnieuw aan te mel-
den. Wel vragen wij u om u af te melden als u niet meer wilt deelnemen. 
 
Contactpersonen: Mevr. Maaike Ansink, Berkenlaan 39a, CB, � 416997 

Mevr. Leny Beumer, Langhoven 36, SK, � 417104 
Data: Woensdagen 9 okt., 13 nov. en 11 dec. 2013; 

8 jan., 12 feb., 5 mrt. en 9 apr. 2014 
Tijd: 17.30 – 19.00 uur 
Plaats: 't Kerkheem 
Kosten: € 4,50 per persoon per maaltijd 
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Andere Activiteiten 
 
 
30. SOBERE	MAALTIJD	IN	DE	40-DAGENTIJD	
 
Dit jaar nodigt de oecumenische werkgroep Sobere Maaltijd u weer uit in de 
40-dagentijd tijdens een maaltijd stil te staan bij ons dagelijkse omgang met so-
berheid en solidariteit. De maaltijd wordt bereid met eerlijke en biologische 
producten en is eenvoudig maar voedzaam. Elk jaar gaat de opbrengst van de 
maaltijd naar een project van één van onze kerken. Op de avond besteden we 
daar extra aandacht aan. Het parochieblad en ‘Bij-Een’ zullen u, als geziene ta-
felgenoot, bijtijds verdere informatie verstrekken. 
 
Datum: Vrijdag 7 feb. 2014 
Tijd: 18.00 – 19.00 uur 
Plaats: Parochiezaal Maria Virgo Regina Kerk 
Contactpersoon: Nicole Bischoff, � 417377, � nicolebischoff@telfort.nl 
 
 
31. WERELDGEBEDSDAG	2014	
 
Één van de oudste oecumenische bewegingen is de Wereldgebedsdag. Ont-
staan in het begin van de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Vrouwen van ver-
schillende kerken organiseerden over kerkmuren heen een gezamenlijke dag 
van gebed. In 1887 kreeg het vaste vorm en groeide spoedig uit tot een we-
reldwijde beweging, waaraan nu bijna 180 landen meedoen. Vanaf het begin 
waren het vrouwen, die het initiatief namen om de samenkomsten te organise-
ren. Na de Tweede Wereldoorlog deden, vooral in het westen, steeds meer 
mannen mee.  
 Ieder jaar heeft één der deelnemende landen de opdracht een orde van 
dienst, een liturgie, samen te stellen. In 2013 was dat Frankrijk en voor 2014 is 
Egypte gevraagd (in 1937 was Nederland aan de beurt). 
 De twee vieringen in Bennekom worden georganiseerd door vrouwen van 
verschillende kerken. Iedereen is van harte welkom! 
 
Datum: Vrijdag 7 mrt. 2014 
Tijd en plaats: 10.30 uur, in de Beringhemzaal, huize Walraven in het 

Baron van Wassenaerpark; 
19.30 uur, in de Maria Virgo Regina Kerk 

Meer informatie: Mevr. W. Brouwer-Hoftijzer, Laarweg 65, DB, � 416176 
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32. GEBEDSKRING 
 
Als gemeenteleden van verschillende kerkgenootschappen komen we bij elkaar 
om samen voorbede te doen. We spreken onze zorgen uit tegenover God en 
bidden voor verontrustende zaken in deze wereld. Ook bidden we voor mensen 
die dat nodig hebben. We vragen ons af of er meer gemeenteleden zijn die de-
ze momenten van stilte en gebed met ons willen delen. 
 U hoeft zich niet van tevoren op te geven of een heel seizoen met ons mee 
te doen. Wel vinden we het fijn als u onze gebedskring komt versterken. In het 
kerkblad ‘Bij-Een’ vindt u de data van de middagen wanneer wij samenkomen. 
 
Data: Dinsdag om de 14 dagen 
Tijd: 14.00 uur 
Plaats: Lien Vonderhorst, Brunel 12, RB, � 415619 
 
 
33. PROGRAMMA RAAD VAN KERKEN 2013/2014 
 
EXCURSIE 
Na de geslaagde excursie naar “De Hof van Lof” te Megen op 28 september 
2012 zouden velen de prachtige tuin graag in volle bloei willen zien. Daarom 
gaan we nu op 20 juni 2014 naar de bijzondere tuin van het klooster van de 
Minnebroeders die door vrijwilligers wordt onderhouden. Deze keer brengen 
we daarbij ook een bezoek aan het klooster zelf. 
 
Datum: Vrijdag 20 juni 2014 
Tijdstip vertrek: 13.00 uur 
Plaats: Vanaf de Maria Virgo Regina Kerk 
Aantal deelnemers: Maximaal 20 personen, inschrijving naar volgorde van 

aanmelding 
Aanmelden: Aanmelden bij de secretaris van de Raad: 

J. Fokkens, � j_fokkens@online.nl, � 417291 
Kosten: € 8,- per persoon (inclusief reiskosten) 
 
 
TAIZÉ VESPERVIERINGEN IN DE MARIA VIRGO REGINA KERK 
Twee keer in het jaar hebben we in Bennekom een Taizé gebedsviering. De vie-
ringen zijn in de Maria Virgo Regina Kerk, Heelsumseweg 1 in Bennekom en 
worden begeleid door een gelegenheidskoor en ensemble. 
 Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder 
Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. Vanaf het einde 
van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Tai-
zé. Ze nemen deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. Taizé 
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staat ook voor een speciale vorm van viering. Een liturgie met veel ruimte voor 
meditatie in stilte, gebeden en zang. In deze diensten hopen we u/jullie hiervan 
iets te laten beleven.  
 Het koor en muziekensemble repeteren altijd een aantal keren voor deze 
viering. Wil je hieraan deelnemen als koorlid of bij het ensemble, mail naar 
hbrouwer@live.nl dan ontvang je de muziek en de data per email. 
 
Data: Vrijdagen 15 nov. 2013 en 7 feb. 2014 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: Maria Virgo Regina Kerk 
 
 
KELTISCHE VIERING 
Met name geïnspireerd door de spiritualiteit van de Iona Community, een oe-
cumenische geloofsgemeenschap op het Hebriden eilandje Iona voor de Schot-
se kust, organiseert de Raad van Kerken in Bennekom één keer per jaar een Kel-
tische Viering. Deze vieringen willen hemel en aarde bij elkaar brengen en 
kenmerken zich door openheid (de vieringen vinden plaats in een kringopstel-
ling), ontmoeten, symboliek, op adem komen, ervaren en stilte. In de vieringen 
zingen en lezen we onder andere de originele Iona-liederen en gebeden, waarin 
thema's als vrede en gerechtigheid en behoud van de schepping veel aandacht 
krijgen. Keltische vieringen willen mensen bij en tot elkaar brengen, willen 
mensen raken in hun spiritualiteit, willen een verbinding zijn tussen het dage-
lijkse en het hemelse.  
 In 2014 vindt deze viering plaats in de maand mei omdat we, voorafgaand 
aan de viering beginnen met een stiltewandeling in het bos. 
 
Datum: Vrijdag 16 mei 2014 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: NPB Ontmoetingskerk, Emmalaan 1, Bennekom 
 
 
VIERING 3E

 ADVENTSZONDAG 
Tijdens deze muzikale bijeenkomst staan de adventliederen en -teksten van 
Huub Oosterhuis centraal. De liederen zijn zoals we van Huub Oosterhuis ge-
wend zijn, afwijkend van het traditionele kerstgenre. Het Katholieke koor Arsis 
en het gelegenheidskoor van Wim van de Heide, zullen de liederen zingen. Ver-
der zijn er solistische delen en muzikale intermezzo's. 
 
Datum: Zondag 15 dec. 2013 
Tijd: 18.30 uur 
Plaats: Brinkstraatkerk 
Informatie: Hans Kleinhout, � h.kleinhout1@chello.nl, � 417479 
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OVERIGE BIJZONDERE VIERINGEN 
 
13 okt. 2013 Lintviering 

In het kader van verbinding en samenwerking tussen de 
kerken van Bennekom organiseert de Raad van Kerken 
een zogenaamde ‘Lintviering’. Kerkbezoekers verdelen 
zich naar keuze over drie kerken en lopen samen voor de 
viering van opeenvolgende liturgische momenten naar 
een volgende kerk. Zo vormen zij een lint door Bennekom 
heen en maken op deze manier steeds een andere viering 
mee. U kunt ook blijven zitten en zo met steeds andere 
mensen de viering voortzetten. 

22 dec. 2013 Volkskerstzang, Oude of Sint Alexanderkerk 18.30 uur
19 jan. 2014 Eénheidszondag, Brinkstraatkerk 10.00 uur
6 apr. 2014 Bachcantate, Oude of Sint Alexanderkerk 18.30 uur
14, 15, 16 apr. 2014 Stiltevieringen, Oude of Sint Alexanderkerk 19.30 uur
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AANMELDEN 
 
U kunt zich op een aantal manieren aanmelden voor een kring: 
� Via het aanmeldingsformulier op de volgende bladzijde. Wij verzoeken u 

voor de kringen waaraan u wilt deelnemen 1 aanmeldingsformulier per per-
soon in te vullen. U kunt het ingevulde formulier afgeven op een van de 
adressen van de leden van de VTC. Deze staan vermeld op de laatste pagina 
van dit boekje. Als u zich op deze wijze aanmeldt, stellen wij het op prijs als u 
uw email adres vermeldt (als u hierover beschikt). Dan kunnen wij u zo nodig 
aanvullende informatie zenden. 

� U kunt zich ook aanmelden per email. Wilt u dan uw naam, adres en tele-
foonnummer vermelden, duidelijk aangeven om welke kring(en) het gaat en 
met hoeveel mensen u wilt deelnemen. Het emailadres is groeneboekje-
bennekom@hotmail.com 

� Of via het pdf bestand “Groene boekje” op de website van de deelnemende 
kerken: 
o www.brinkstraatkerk.nl 
o www.hervormd-bennekom.nl 
o www.rkkerkbennekom.nl 

 
Wilt u nota nemen van de volgende punten: 
� Noteert u zelf de data, plaats en activiteit waarvoor u hebt ingeschreven. 
� Mocht een activiteit niet doorgaan of zijn er wijzigingen in de plaats of tijd, 

dan krijgt u daarvan bericht. 
� Het is de bedoeling dat u eventuele materiaalkosten of literatuur zelf betaalt 

en eventueel zelf aanschaft. Bij een enkele kring wordt een bijdrage ge-
vraagd. 

� Wanneer u zich hebt opgegeven en u blijkt toch verhinderd te zijn, wilt u dat 
aan de desbetreffende contactpersoon doorgeven? 

 
 
 
 
 
 

LOCATIES 
 
De Brink / Brinkstraatkerk  Brinkstraat 41 
't Kerkheem    Kerkhoflaan 34 
Maria Virgo Regina Kerk  Heelsumseweg 1 
NPB Ontmoetingskerk   Emmalaan 1 
Oude of Sint Alexanderkerk  Dorpsstraat 45 
 

Een dringend verzoek om uw opgave  
voor 12 september 2013 te doen. 
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AANMELDINGSFORMULIER	GROENE	BOEKJE	2013-2014	
 

Aanmelding Vorming en Toerusting 2013-2014 

Per persoon één strook volledig invullen. Omcirkel de kring(en) waar u zich 
voor aanmeldt. U kunt het ingevulde formulier afgeven op een van de adressen 
van de leden van de VTC. Deze staan vermeld op de laatste pagina van dit 
boekje. 

Naam:  ......................................................................................................  

Adres:  .............................................  Postcode:  .....................................  

Plaats:  .............................................  Telefoon:  .....................................  

Email adres:  ......................................................................................................  

Geeft zich op voor de volgende kring(en) (graag omcirkelen): 

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 
9a 9b 11 12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27 29   

Kringen 10, 19, 20 en 28 aanmelden via email bij ventwag@yahoo.com. 

Dringend verzoek om opgave voor 12 september 2013 te doen. 

Aanmelding Vorming en Toerusting 2013-2014 

Per persoon één strook volledig invullen. Omcirkel de kring(en) waar u zich 
voor aanmeldt. U kunt het ingevulde formulier afgeven op een van de adressen 
van de leden van de VTC. Deze staan vermeld op de laatste pagina van dit 
boekje. 

Naam:  ......................................................................................................  

Adres:  .............................................  Postcode:  .....................................  

Plaats:  .............................................  Telefoon:  ------------------------------  

Email adres:  ......................................................................................................  

Geeft zich op voor de volgende kring(en) (graag omcirkelen): 

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 
9a 9b 11 12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27 29   

Kringen 10, 19, 20 en 28 aanmelden via email bij ventwag@yahoo.com. 

Dringend verzoek om opgave voor 12 september 2013 te doen. 
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       Vormings- en Toerustingscommissie van 
       de Gereformeerde Kerk,  
       de Hervormde Gemeente (Wijk 2 en 3) en 
       de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap 
 
       � vtc-bennekom@hotmail.com 
 
 
 
 
Voorzitter: 
Reinier van den Berg, Bovenbuurtweg 59, MN    � 413327 
 
Secretariaat: aanmeldingen Kringen: 
Ineke Ammerlaan, Prins Bernhardlaan 22, DR    � 414936 
 
Eindredacteur/Penningmeester: 
Peter Wijngaard, Hof van Putten 11, TK     � 417670 
 
Leden: 
 
Leny Beumer, Langhoven 36, SK      � 417104 
 
Diny te Ronde, Oude Diedenweg 161, 6704 AC    � 0317 422396 
  
 
 
 
 
 

ALS	HERINNERING	
 
Naam: Opgegeven voor de volgende kringen: 
 
 ................................   ...................................................................  
 
 ................................   ...................................................................  
 
 ................................   ...................................................................  
 
 ................................   ...................................................................  
 
 ................................   ...................................................................  


