
Spiritualiteit van de gastvrijheid

Beste lezer,

De taakgroep Vorming & Toerusting 
presenteert hierbij een gevarieerd 
programma voor de tweede helft van 
2016. Ook een vooruitblik voor 2017, 
met o.a. de boeiende Lutherreis.

Namens de taakgroep,
Tot ziens!

Najaar 2016

Een wekelijks bijbeluurtje op de vroege 
maandagavond van zeven tot acht.
Onder leiding van een predikant lezen 
we de Bijbeltekst van de komende 
zondag, en praten we er met elkaar 
over. Iedereen – Bijbelvast of totaal niet 
– is welkom om eens binnen te komen 
lopen en mee te doen. Je hoeft je niet 
op te geven en je hoeft ook niet elke 
keer te komen.

Wanneer:   Elke maandagavond: 
19 september tot en met 
14 november 2016

Tijd:  19.00-20.00 uur
Plaats:   De Emmaüskerk, 

Merelplein 2, 
Nieuwegein

Meer info:  ds. Inge Hoek: 
dsingehoek@pgnn.nl of 
030-6042655 en

  ds. Hester de Rivecourt: 
dshesterderivecourt@
pgnn.nl of 030-6022906

Uurtje Bron in de 
Emmaüskerk

Drie inspirerende avonden met 
maaltijd en wandeling over: wat 
doet gast-zijn met mijn geloof?
Onder leiding van beide 
predikanten.

Maandenlang zijn we niet thuis 
in ons eigen kerkgebouw. Dat is 
misschien jammer of lastig. Maar 
het verbindt ons ook met de 
mensen uit de bijbel die ver van 
huis leefden. Dat niet-thuis zijn 
betekende veel voor hun geloof. 
Ook onze tijd in de Emmaüskerk 
is een oefening voor ons geloof. 
En daarmee voor ons leven.

Drie avonden gaan we de spiritualiteit van de gast en de gastvrijheid met elkaar 
ontdekken. We laten ons inspireren door de actualiteit en door prachtige 
Bijbelteksten, liederen, poëzie en literatuur. Maar ook door een ontmoeting en 
eigen ervaring. De avonden beginnen met een gastvrije maaltijd. De laatste keer 
sluiten we af met een herfstwandeling naar een plek waar we het gast-zijn zelf 
kunnen ervaren.
Welkom!

Wanneer: Dinsdag  27 september 2016
 Dinsdag    4 oktober 2016
 Woensdag  12 oktober 2016

Tijd:  18.00 – 21.00 uur
Plaats:  De Emmaüskerk, Merelplein 2, Nieuwegein

Informatie of opgave bij:
ds. Hester de Rivecourt: dshesterderivecourt@pgnn.nl of 030-6022906
ds. Inge Hoek: dsingehoek@pgnn.nl of 030-6042655

Opgave graag vóór: maandag 12 september



Zondagmiddagactiviteiten voor de tweede helft van 2016

 

Geloofsopvoeding: vorm en inhoud geven 
aan geloven binnen jouw eigen gezin

Opvoeden met geloven betekent 
je kind iets meegeven van God. 
Vaak wordt dan vooral gedacht aan 
nadrukkelijke geloofsuitingen zoals 
bidden, Bijbellezen en naar de kerk 
gaan. Dat is het allemaal ook. Maar 
opvoeden met geloven gebeurt vooral 
in de dagelijkse omgang: de aandacht 
waarmee je voor je kind zorgt, de 
belangstelling voor zijn hobby’s en de 
onvoorwaardelijke liefde voor je kind.

In deze bijeenkomst ontdekken 
ouders hoe zij in het dagelijks leven 
van hun eigen gezin vorm en inhoud 
geven aan geloven. Ze wisselen 
hierover ervaringen en ideeën uit en 
krijgen weer nieuwe inspiratie voor 
het opvoeden met geloven thuis. 
Ze krijgen hiervoor ook praktische 
handvatten mee.

Bent u zich er van bewust dat je altijd en overal communiceert en wilt u er 
graag meer over horen? Dan is deze avond misschien wat voor u:
•  U wisselt ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met uw pubers 

verloopt.
•  U verwerft meer inzicht in de mogelijkheden van verbale en non-verbale 

communicatie en bent in staat deze toe te passen.

Wanneer:  woensdag 9 november 2016
Tijd:   20.00 uur
Plaats:   De Emmaüskerk

Informatie of opgave bij: 
Jetty Haalboom; 
j.j.haalboom@planet.nl

In de tweede helft van 2016 
bieden we regelmatig op 
zondagmiddagen een activiteit 
aan met een cultureel-religieus 
karakter.

Voor alle activiteiten geldt:
Informatie en opgave voor 
deelname bij Addy Vroegindeweij, 
tel. 6046130 of e-mail: 
A.J.Vroegindeweij@inter.NL.net 

Concert in De Open Hof Soest
zondag 28 augustus 16.00 uur

In de Open Hof, een van de PKN-
wijkgemeenten in Soest, wordt op 
de laatste zondag van de maand een 
middagconcert gegeven.
Centraal in deze orgelconcerten staat 
het veelbesproken Nijsse-orgel. Naast 
organisten werken vocale en/of instru-
mentele solisten mee.
Op deze zondagmiddag speelt Juun 
Voorhoeve, gamba en barokgitaar, en 
Tjalling Roosjes orgel en klavecimbel. 
Ineke Baksteen, sopraan en Margareth 
Iping mezzosopraan treden ook op. 
Centraal staat de Engelse Barok-
muziek, o.a. Purcell.

Lezingen van
    Grieta Felix

Grieta Felix ( kunsthistorica) verzorgt 
in de Emmaüskerk regelmatig 
lezingen en cursussen. 

De bedoeling is om in het najaar in 
ieder geval een cursus, bestaande uit 
twee lezingen, over Fra Bartelommeo te 
houden en wellicht ook een van lezing 
over de Heilige Boeken (tentoonstelling 
Catharijne Convent). 
Deze avonden zijn voor iedereen 
toegankelijk. 
Omdat wij de komende maanden te gast 
zijn in de Emmaüskerk, willen wij deze 
avonden in ons programma van harte bij 
u aanbevelen.

Nadere informatie over datum en tijd 
volgt in de Onderweg en/of de weekinfo.



Zondagmiddagactiviteiten voor de tweede helft van 2016

Aanvang van het concert is 16.00 uur; 
de toegang is vrij, er is wel een collecte 
aan het eind van het concert. 

Waar en wanneer?
Wij verzamelen op zondagmiddag 28 
augustus bij De Bron om 15.00 uur 
waarna we met de auto naar Soest 
vertrekken. 

De lichte Luther
Zaterdag 17 september

Zing, kijk, eet, praat en reis 
met Luther
Grote of Barbarakerk Culemborg
11.00 – 15.00 uur

In 2017 is het 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther zijn 95 stellingen aan-
sloeg tegen de deur van de Slotkapel 
te Wittenburg. In het kader van deze 
herdenking bieden wij verschillende 
activiteiten aan in het komende jaar. 
De eerste activiteit is de bijeenkomst in 
de Grote of Barbarakerk in Culemborg 
op 17 september met als titel De lichte 
Luther.
In deze Introductiebijeenkomst over 
het herdenken van 500 jaar reformatie 
vindt er een zeer gevarieerd programma 

plaats waarbij korte presentaties gege-
ven worden door bekende theologen 
zoals bij voorbeeld prof. Heleen Zorg-
drager (hoogleraar dogmatiek) ds Karin 
van den Broeke (preses van de generale 
synode van de Protestantse Kerk), Kees 
van der Zwaard (theatermaker) en nog 
vele andere sprekers. Het programma 
wordt regelmatig afgewisseld met mu-
ziek en het zingen van Luther liederen.
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website www.500jaarprotestant.nl/
amuse

Waar en wanneer?
We verzamelen op zaterdag 17 septem-
ber om 10.00 uur bij De Bron, waarna 
we met de auto naar Culemborg gaan.

Evensong Schola Davidica
Janskerk Utrecht
23 oktober 

Op elke vierde zondag van de maand 
verzorgt  de Schola Davidica een 
Evensong in de Janskerk in Utrecht De 
muziek die de Schola  Davidica zingt is 
vooral gebaseerd op de Engelse Evens-
ongs en bestaat voor een groot deel 
uit Engelse koormuziek. De toegang is 
gratis. Het programma wordt op een 
later moment bekend gemaakt.

Waar en wanneer?
We verzamelen op zondagmiddag 23 ok-
tober om 15.45 uur bij De Bron,  waarna 
we met bus 74 naar de Janskerk gaan. 
Vooraf aan de Evensong kunt u in de hal 
van de Janskerk, koffi e of thee drinken.

Luther-reis
17-21 juli 2017

Een tweede activiteit die in 
het kader van het Lutherjaar  
plaatsvindt, is een 5-daagse 
Luther-reis naar Duitsland in 
de zomer van 2017.

Een beknopte omschrijving 
van de Luther-reis vindt u 
alvast in deze tekst. Naast Wit-
tenberg bezoeken we Erfuhrt. 
Daar ligt het Augustijnerkloos-
ter, waar Luther een deel van 
zijn leven heeft gewoond. 
Daarnaast gaan we naar de 
stad Eisenach waar de Wart-
burg ligt, waar Luther ”ver-
borgen” heeft geleefd omdat 
hij, vanwege zijn opvattingen, 
door  de keizer in de ban was 
gedaan. Ook brengen we een 
bezoek aan Leipzig, de stad 
van Bach.  De reisleider is 
Jan-Tiemon Oosterhoff van 
Goed Idee Reizen. In het voor-
jaar van 2017 organiseren we  
een aantal bijeenkomsten over 
Luther waar ook informatie 
gegeven wordt over de 
Luther-reis.
gegeven wordt over de 
Luther-reis.



Volg ons op 
Facebook

Vier maandagavonden om ons, met behulp van muziek, te bezinnen op 
advent en op de Bijbelteksten die we op de adventszondagen lezen. We 
luisteren naar Bach, naar verschillende uitvoeringen van het Magnifi cat en 
naar ook moderne en populaire muziek. Allemaal muziek die ons helpt advent 
te begrijpen en te beleven.
De avonden worden afwisselend geleid door ds. Inge Hoek en 
ds. Hester de Rivecourt.
Wilt u meedoen? Iedereen is van harte welkom, ook wie niet zoveel van 
Bijbel of muziek afweet.

Wanneer: maandag 21 november
 maandag 28 november
 woensdag 7 december (ivm sinterklaas)
 maandag 12 december
 (Deze bijeenkomsten zijn in plaats van het Uurtje Bron)
Tijd:  20.00-21.30 uur
Plaats:  De Emmaüskerk, Merelplein 2, Nieuwegein

Informatie of opgave bij: ds. Inge Hoek: dsingehoek@pgnn.nl of 030-6042655 of
ds. Hester de Rivecourt: dshesterderivecourt@pgnn.nl of 030-6022906

Opgave graag vóór: maandag 14 november

Leid jij een druk leven? Raast de week soms aan je voorbij? 
Ga je op zaterdagavond graag de stad in? 

Elke maand opent de Domkerk 1 zaterdagavond haar deuren voor 
iedereen die even op adem wil komen of een kaarsje wil aansteken: 
de Night of Light! Ook als je gewoon benieuwd bent hoe een met 
kaarsen verlichte Domkerk eruit ziet, ben je van harte welkom.

Die Night of Light is voor iedereen, jong en oud, gelovig of niet gelovig. 
Mensen op straat worden uitgenodigd een kaarsje te gaan aansteken in 
de Domkerk. Daarna kun je weer weg, of je blijft om te luisteren naar muziek, een wens of gedachte op te schrijven, 
en gesprek te voeren, of om gewoon even stil te zijn en je te vergapen aan de kaarsverlichte Domkerk. Niet alleen 
de ouderen, maar ook de jongeren uit onze gemeente worden van harte uitgenodigd om deze Night of Light te 
bezoeken.

Wanneer:  zaterdagavond 21 januari 2017
Tijd:  wordt nader bekend gemaakt 
Plaats:  De Domkerk in Utrecht 

Informatie of opgave bij: Jetty Haalboom; j.j.haalboom@planet.nl

Advent in de muziek

Night of light


