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Woord vooraf

U hebt het programmaboekje voor Vorming & Toerusting 2019-2020 in handen. Daarin 
vindt u – net als de vorige jaren – niet alleen een omvangrijk, maar ook een gevarieerd 
aanbod aan studie- en gesprekskringen, thema-avonden en andere activiteiten. Midden 
in het boekje treft u een gekleurd aanmeldingsformulier aan, achterin een kalender. 
 Om iedereen in staat te stellen mee te doen, worden ook dit seizoen geen financiële 
bijdragen gevraagd, behalve voor de Marriage Course, de excursies en de schilderretraite 
‘De wind steekt op’. 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 aan koffie en thee, maar ook aan 
honoraria voor sprekers van elders denken.
 Wij hopen weer veel mensen bij een of meer van de bijeenkomsten te kunnen 
begroeten!
 Op de pagina’s 21 t/m 24 van dit boekje treft u informatie over het aanbod van de 
Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn en over andere interkerkelijke initiatieven aan.

De commissie Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn / 
Kruidenwijk,

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. J.D.Th. Wassenaar, tel. 0548-655635, e-mail: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl.
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Aanmelding

In verband met de organisatie willen we graag van tevoren weten op hoeveel 
deelnemers we kunnen rekenen: meldt u zich dus tijdig aan! Het is de bedoeling dat 
u het aanmeldingsformulier zelf in de daarvoor bestemde doos onder de toren van de 
dorpskerk of in de hal van de Schaapskooi deponeert of laat deponeren. U kunt het 
ook bij Liesbeth Nijhoff-van der Meulen (Schuilenburgerweg 9, Hellendoorn) in de 
brievenbus (laten) doen. Daarnaast is nog aanmelding mogelijk via de website www.
pghellendoorn.nl (klik op de knop ‘Winterwerk’), via een mail aan pghellendoorn@live.
nl of via een mail aan een van de genoemde commissieleden.
 Door middel van de ‘Kalender’ achter in dit boekje en berichtgeving in Karkesproake 
zult u aan de bijeenkomsten herinnerd worden.
 Het kan 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 doorgeven? 

Contactpersonen-info

Annemarie Altena  0548-620539 annemarie.altena@gmail.com
Marjolein van Dijk 0548-626413 marjoleinvandijk75@gmail.com
Greet Doesburg           0548-616188  wim.greet.doesburg@hotmail.com
Geerit van Heemskerk     0548-655034 geerit.vanheemskerk@gmail.com
Sjanie van Heemskerk     0548-655034 sjanievanheemskerk@gmail.com
Jan Jansen                         0548-616323 berendjanjansen@gmail.com
Joanna de Jong                 0548-626393 joannadejong@live.nl
Martin de Jong                0548-626393 dejongnijverdal@live.nl
Liesbeth Nijhoff 0548-654862   liesbethnijhoff@ziggo.nl
Ds. R.J. Perk                       0548-613363 robbertjanperk@planet.nl
Thea van Pijkeren             0548-617611 theavanpijkeren@gmail.com
Jolanda de Vries 0548-620057 hddevries@home.nl.
Ds. J.D.Th. Wassenaar       0548-655635 Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl



4

Studiekringen

Bijbelkring Jona
In de bijbelkring duiken we dieper in het bijbelboek Jona. Het bijbelverhaal zelf is 
welbekend. Door de tekst te lezen, ontdekken we nieuwe lagen in het boek. Welke 
beelden heeft de schrijver verborgen in de diepte? Welke ideeën moeten er bij nadere 
bestudering overboord? Dit bijbelboek voert een gesprek met de eerste lezers, maar 
zeker ook met ons. Op vier middagen staan we stil bij de vier hoofdstukken van het 
bijbelboek Jona: op 14 en 28 januari en 11 en 25 februari 2020 van 14.00 tot 15.30 uur 
in de Leerkamer. Leiding: ds. L.M. Aangeenbrug.

Bijbelstudiekringen ‘Evangelie van Johannes’ 
Er zijn twee bijbelstudiekringen over het evangelie van Johannes. Deze kringen gaan 
het komende seizoen verder met het lezen van dit bijbelboek. We verdiepen ons hierin 
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 2019. De kring wordt geleid door Martin en Joanna de Jong. Nadere info: 
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, te beginnen in september 2019. De kring wordt geleid door ds. Robbert 
Jan Perk. Nadere info: Jolanda de Vries, tel. 0548-620057, e-mail hddevries@home.nl. 
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Gesprekskringen

Leeskring ‘Vol van de Geest’ - Hoe de Heilige Geest het dagelijks leven verrijkt
Vorig seizoen zijn we met een kring van ongeveer zeven deelnemers begonnen aan het 
boek Vol van de Geest van Peter Halldorf. Er is heel wat denk- en gespreksstof naar voren 
gekomen bij de maandelijkse kringavonden. We zijn nog niet op de helft van het boek, 
dus dit seizoen gaan we graag verder op weg met de leeskring. Nieuwe deelnemers 
zijn ook van harte welkom! Daarom nog deze toelichting met betrekking tot boek en 
schrijver.
 In het interview bij de presentatie van de Nederlandse vertaling (eind april 2018) 
zei Peter Halldorf: ‘Het gaat er niet om wat je leert uit dit boek, maar wat het lezen 
met je doet. Ik hoop dat het een verlangen en dorst opwekt naar meer van de Heilige 
Geest.’ De schrijver gaat in dit boek aan de slag met de vraag: hoe verrijkt de Heilige 
Geest ons dagelijks leven? Hij beschrijft op verfrissende wijze het werk van de Geest 
en de ervaringen van gelovigen die aangeraakt zijn door de Geest. Hij opent ook de 
schatkamer van de vroege kerkgeschiedenis, met name de woestijnvaders, om te laten 
zien hoe de Geest Gods aanwezigheid uitwerkt in het leven van alledag. Op de vraag 
wat hij zelf heeft geleerd van de woestijnvaders is zijn antwoord: ‘Dat de Heilige Geest 
weinig te maken heeft met ervaringen; die zijn gericht op de korte termijn en laten je 
leeg achter. De Heilige Geest heeft echter te maken met omvorming, transformatie. Het 
is de Geest erom te doen ons te trekken in het leven met God, daar horen wij thuis!’ 
Op de vraag ‘Hoe kunnen mensen die dat verlangen, meer van de Geest ontvangen?’ 
antwoordt hij: ‘Door dat verlangen ruimte en tijd te geven.’ 

 Als leeskring zijn we samen in gesprek over dit soort 
vragen en proberen we gaandeweg de ontdekkingen 
ook toe te passen in ons eigen leven. Juist dat samen 
lezen en delen maakt het deelnemen aan deze kring 
waardevol en verrijkend. 
  Data najaar 2019: de dinsdagavonden 24 
september, 29 oktober, 19 november  en 17 december. 
De vervolgdata in 2020 worden in onderling overleg 
gepland. 
  Aanvangstijd: 20.00 uur. Locatie: de Schaapskooi. 
De avonden worden afgesloten met een avondgebed 
uit de Keltische traditie. Leiding: ds. Robbert Jan Perk 
en Thea van Pijkeren.
  Meer informatie en aanmelding: ds. R.J. Perk, tel. 
0548-613363, e-mail robbertjanperk@planet.nl.
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Gesprekskring ‘Christelijke toekomstverwachting’
De predikanten van onze gemeente zullen elk stilstaan bij een aspect van de christelijke 
toekomstverwachting. Ze houden eerst een korte inleiding, waarna zich vast en zeker 
een gesprek zal ontspinnen, al dan niet aan de hand van tekstfragmenten.

- woensdag 13 november 2019: ds. L.M. Aangeenbrug over de tekenen der tijden;
- woensdag 27 november 2019: ds. R.J. Perk over de opstanding van de doden;
- woensdag 11 december 2019: ds. J.D.Th. Wassenaar over de nieuwe hemel 
 en de nieuwe aarde.

De bijeenkomsten worden in de Leerkamer gehouden, van 20.00 tot 21.30 uur.

Gemeente Groei Groep
Om de twee weken komt de Gemeente Groei Groep bij elkaar 
op een maandagavond bij één van de deelnemers thuis. Deze 
groep is een gesprekskring, waar we allereerst omzien naar 
elkaar. We beginnen de avond met een persoonlijk rondje 
waaraan iedereen kan meedoen. Daarna gaan we met elkaar 
in gesprek over een gedeelte uit de bijbel. Dit seizoen gaan 
we verder met het boekje over Jozua van de Gemeente Groei 
Groepen zoals afgebeeld. Het komende seizoen willen we 
van start gaan op maandagavond 23 september 2019. Weet 
u van harte welkom!
 Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij 
Geerit van Heemskerk, tel. 0640848428, e-mail: geerit.vanheemskerk@gmail.com. 

Vrouwengesprekskringen (twee groepen)
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 
om de twee weken. We gebruiken dit jaar het boekje 
Veelkleurigheid van Jantine Veenhof.
 Beide groepen beginnen tussen 9.45 en 10.00 uur 
met koffiedrinken en we komen op wisselende plaatsen 
bij elkaar. Je bent van harte welkom om eens te komen 
kijken en mee te doen! De dinsdaggroep start op 17 
september 2019, de woensdaggroep op 25 september 
2019.
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Nadere informatie en aanmelding bij: Annemarie Altena (dinsdaggroep), tel. 0548-
620539, e-mail annemarie.altena@gmail.com; Joanna de Jong (dinsdaggroep), tel. 
0548-626393, e-mail joannadejong@live.nl; Sjanie van Heemskerk (woensdaggroep), 
tel. 0548-655034, e-mail sjanievanheemskerk@gmail.com. 

Mannenkring
Kringen worden soms niet gepland, maar ontstaan spon-
taan. Zo is het afgelopen seizoen weer een mannengroep 
gestart, die zich verdiept in Het meesterwerk van God. Dit 
boek van Henk Binnendijk gaat over het laatste bijbelboek 
(Openbaring). Al schrijvend brengt de auteur vele 
onderwerpen samen: leven, bijbel, geloof, prediking en 
geschiedenis. Al deze thema’s komen uit bij het hart van het 
evangelie. Waar loopt alles op uit en waar gaat het leven 
om? Henk Binnendijk onthult een schitterend vergezicht: 
het onovertroffen meesterwerk waar God aan werkt en 
waar de mens alleen nog maar van kan dromen. Want: ‘als 
God de schepper is van een grenzeloos groot heelal met 
volgens de laatste schattingen 70 triljoen sterren [...] en Hij 
een plan heeft waar Hij al bijna zes millennia aan werkt, dan moet dat een grenzeloos 
groot plan zijn, een Meesterwerk!’ Deze gesprekskring is groeiende, er is nog plaats voor 
nieuwe deelnemers. Van harte aanbevolen!
 Informatie en aanmelding bij: ds. R.J. Perk, tel. 0548-613363, e-mail robbertjanperk@
planet.nl, of Martin de Jong, tel. 0548-626393, e-mail dejongnijverdal@live.nl.

Middaggespreksgroep 60+ 
De ouderengespreksgroep in de Kruidenwijk wordt gekenmerkt door gezellig en serieus 
bezig zijn met de zaken en vragen van leven, geloof en kerk. We komen om de vijf à 
zes weken op een woensdagmiddag in de Schaapskooi bij elkaar onder (bege)leiding 
van ds. Robbert Jan Perk. Iedere belangstellende 60+-er is van harte welkom op één of 
meerdere van onze kringmiddagen. 
 Het komende seizoen gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s die 
ook in de diensten in de Schaapskooi speciale aandacht zullen krijgen. De data voor het 

najaar 2019: de woensdagen 25 september, 
30 oktober en 11 december. 
 Plaats: de Schaapskooi. Tijd: 14.45 - 15.00 
uur inloop met koffie/thee; afsluiting ca. 16.30 
uur. Contactpersonen: Greet Doesburg, tel. 
0548-616188, en Thea van Pijkeren, tel. 0548-
617611, e-mail theavanpijkeren@gmail.com.
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Ook dit seizoen weer een aanbod voor de Marriage Course: investeren in de belangrijkste 
relatie van je leven. De cursus duurt zeven avonden. Allerlei aspecten komen naar 
voren, zoals communicatie, impact van familie, de kracht van vergeven, goede seks en 
liefdestalen. En even voor de duidelijkheid: daar praat je alleen samen als stel over! 
 De avonden worden gegeven in een gezellige huiskamer. Als stel ben je een avondje 
samen uit met daarbij een hapje en een drankje in een gezellige en ontspannen sfeer. De 
data zijn in overleg.
 Gewerkt wordt aan de hand van een DVD en een cursus/werkboekje voor beide 
deelnemers. Er zijn kosten aan verbonden.

Nieuwsgierig geworden? Meer 
informatie? Neem contact 
op met Sjanie en Geerit van 
Heemskerk, tel. 0548-655034 
of 0640848428, e-mail geerit.
vanheemskerk@gmail.com. 
Doen!
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Excursies

Excursie synagoge Enschede
Op donderdag 10 oktober 2019 gaan we naar de synagoge van Enschede. Het gebouw, 
een sieraad voor de stad, dateert uit 1928. Door zijn unieke totaalontwerp heeft het 
altijd veel bewondering geoogst. In 1998 werd het complex rijksmonument. Na een 
grote restauratie in 2004 is het pand weer in zijn volle luister te zien. Het gebouw is 
trouwens nog steeds in gebruik als gebedsruimte voor de Joodse gemeenschap.
 We vertrekken op 10 oktober om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de Leerkamer. 
In de synagoge krijgen we een rondleiding. De gids zal ons veel vertellen. Waarom zie 
je zo vaak het getal twaalf? En wat zit er achter de gordijnen? En wat doen die slangen 
en leeuwen er? En waarom heeft de ene kandelaar 7 en de andere 9 armen? Na de 
rondleiding genieten we van een kosjere traktatie. De kosten voor de excursie bedragen 
€ 6,50. Maximum aantal deelnemers: 25.
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Kerkhistorische excursie

Op zaterdag 18 april 2020 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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Andere acti viteiten

Gespreksavonden
De predikanten zullen elk een aantal gespreksavonden (ook wel groothuisbezoekavonden 
genoemd) leiden. Het gaat om bijeenkomsten van ti en tot vijft ien gemeenteleden, die in 
huiskamerverband met elkaar over een van tevoren vastgesteld onderwerp praten. De 
invulling kan per wijk wel verschillen. Voor nadere informati e belt u daarom gerust met 
uw predikant.

Gebedsuur 
Het gebed is een essenti eel onderdeel van het gemeente-zijn. Het draagt het werk van 
de kerk. Daarom is het goed om voor de gemeente te bidden. De bijeenkomsten worden 
elke woensdagavond gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in de Schaapskooi. Nadere 
informati e bij ds. R.J. Perk, tel. 0548-613363, e-mail robbertjanperk@planet.nl.

Bijbelquiz Nederlands Bijbelgenootschap
Op vrijdag 1 november 2019 wordt voor de ti ende (en laatste) keer de jaarlijkse bijbelquiz 
van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld, deze keer in het gebouw ‘Bunga 
Tandjung’, Molukkenstraat 4 te Nijverdal. Vanwege het lustrum zal er een feestelijk ti ntje 
aan gegeven worden.
 De NBG-bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. Spannend en ontspannend 
tegelijk. Spannend omdat het een wedstrijd is. Ontspannend want de quiz bevat veel 
humor en interessante weetjes. Of je nu een doorgewinterde bijbellezer bent of iemand 
met niet zo veel bijbelkennis, de (multi ple-choice) vragen zijn zo gemaakt dat iedereen 
plezier en uitdaging kan beleven aan de quiz. De vragen worden op speelse wijze ingeleid 
door een kort fi lmpje. Wil de Bruine leidt ons door de quiz.  
 De bijbelquiz volgt op Nati onale Bijbelzondag (dit jaar op 27 oktober), de zondag 
waarop in veel kerken extra aandacht wordt besteed aan de acti viteiten van het 
Nederlands Bijbelgenootschap.
 Iedereen is welkom op vrijdag 1 november. De avond begint om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.45 uur) en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. De toegang is grati s. Je kunt je 
aanmelden als team (4 á 5 personen) of individueel, maar je kunt uiteraard ook als 
toeschouwer komen. Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het werk van 
het NBG.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier of rechtstreeks bij de werkgroep NBG 
Nijverdal: Marcel Ticheler, tel. 06-28605612, ti chelermarcel@gmail.com. 
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Kunstretraite ‘De wind steekt op’ 
Vier avonden bezinning op kunst (beeldend, poëzie) en creatieve verwerking. JHWH, de 
God van de bijbel, laat zich vinden in een zachte bries. Dat ondervonden Elia, Mozes, de 
twaalf vrienden van Jezus en andere volgelingen. We gaan op zoek naar deze plaatsen in 
de bijbel, de Psalmen en gebedenboeken. 

De wind steekt op, Gods adem vult het huis
de mensen wagen zich weer aan verhalen
van wie hen draagt, van wie er aan het kruis
ons toekomst bracht en leerde ademhalen.
Geloven is een luisterend bestaan,
een samen gaan. 

(Michiel de Zeeuw, Zierikzee)

We gaan ons verdiepen in kunstprojecten 
van Christo en zijn vrouw Jean Claude. 
Wat heeft hij ons te vertellen met zijn 
‘inpak’kunst? Met name zijn project ‘The 
Gates’ in Central Park in New York (2005) 
staat centraal.
 We doen dit op vier woensdag-
avonden, met de mogelijkheid voor 
expositie/ kunstvesper. De data: 5 februari, 

19 februari, 4 maart en 18 maart 2020. Alle avonden beginnen om 19.30 uur. Locatie: 
de Leerkamer te Hellendoorn (kelderruimte). Eigen bijdrage deelnemers, voor de les- en 
materiaalkosten: € 35,--.
 Nadere informatie bij de docent, beeldend kunstenaar Annewil Jansen, www.kunst7.nl
tel. 06-10807962, e-mail kunst7nl@gmail.com.

Televisie-uitzending ‘The Passion’

- op donderdag 9 april 2020 om 20.30 uur 
 in de Leerkamer.

In verband met de voorgaande successen van ‘The Passion’, een moderne vertolking 
van het lijden van Jezus, zal dit ‘evenement’ in 2020 vast ook wel plaatsvinden. De stad 
waarin het gehouden zal worden, is nog niet bekend. Vanaf ongeveer 20.30 uur zal het 
live uitgezonden worden.
 We, jong en oud, gaan op 9 april 2020 samen naar ‘The Passion’ kijken. Na afloop is 
er gelegenheid om nog even na te praten. Opgave is gewenst.
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Thema 1 - Vergeving

- op woensdag 16 oktober 2019 om 20.00 uur in de kerk;
- inleiders: ds. J.D.Th. Wassenaar en ds. AE. Wassenaar.

Over vergeving gesproken… ‘sorry!’, ‘excuus!’, zeggen wij wel als we beseffen, erkennen 
dat we iets verkeerd gedaan hebben. Die woorden hebben dan gauw iets van het 
oppervlakkige ‘Foutje, bedankt.’ Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament heeft 
vergeving een veel diepere klank. Ds. J.D.Th. Wassenaar zal daar in een inleiding iets over 
vertellen. Hij zal duidelijk maken dat vergeving alles te maken heeft met wie God naar 
Zijn wezen is; en: met de woorden en daden, tot en met kruis en opstanding van Jezus 
Christus. Ondertussen roept vergeving in de praktijk vragen op. Kan het tot herstel van 
verhoudingen komen als een dader zich verhardt en geen schuld erkent? Of als hij niet 
toerekeningsvatbaar is? Daarover zal ds. J.D.Th. Wassenaar in gesprek gaan met zijn tante 
ds. AE. Wassenaar. Ruim anderhalf jaar geleden werd zij in de kerk van Rhenoy, waar zij 
toen predikant was, uit het niets door een 51-jarige pianostemmer in elkaar geslagen. 
Ze heeft toen voor haar leven moeten vechten. En sindsdien is ze halfzijdig verlamd, 
geheel op de zorg van anderen aangewezen. Hoe kijkt zij na wat haar aangedaan is, 
tegen vergeving aan?

 

Tekening van Aloys Oosterwijk van de 51-jarige pianostemmer

Ds. Ebi Wassenaar (in de rolstoel) met 
Annemiek Schrijver (KRO-NCRV)

Na jaren in de gezondheidszorg werkzaam 
geweest te zijn, ging Ebi Wassenaar (1953) 
theologie studeren. Ze was predikant in 
Oldemarkt (1999), Oostvoorne (2003) en 
Rhenoy-Gellicum (2012).
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Thema 2 - De Statenvertaling en de Tale Kanaäns

- op donderdag 31 oktober 2019 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: ds. J.D.Th. Wassenaar.

 In 2018 en 2019 is de nationale synode van 
Dordrecht van 1618 en 1619 herdacht. Ook in 
onze gemeente is dat gedaan. Op 4 april hield 
prof.dr. Selderhuis een lezing onder de titel ‘400 
jaar Dordt in drie bedrijven’. Op 13 april vond 
een kerkhistorische excursie naar Dordrecht 
plaats. Daar namen 46 gemeenteleden aan deel 
– een bus vol.
 De nationale synode van vier eeuwen 
geleden nam onder meer het besluit tot het 
vertalen van de bijbel uit de grondtalen. De 
zogenaamde Statenvertaling rolde in 1637 van 
de drukpersen.
 Vóór de pauze zal ds. Wassenaar iets vertellen 
over de totstandkoming en de verspreiding van 
de Statenvertaling. Hij zal dat onder meer doen 
naar aanleiding van historisch beeldmateriaal. 
Hij zal tevens ingaan op de uitdrukking ‘de Tale 
Kanaäns’.
 De Statenvertaling is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de 
Nederlandse taal. Na de pauze zal ds. Wassenaar dat illustreren aan de hand van tal van 
uitdrukkingen. Dat gedeelte van de avond zal een meer interactief karakter hebben. De 
deelnemers zal gevraagd worden waar bepaalde uitdrukkingen vandaan komen.
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Thema 3 - De laatste eer

- op donderdag 28 november 2019 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: ds. J.D.Th. Wassenaar;
- forumleden: Erik Heuver en Trudy ter Horst-Poelakker; 
 ds. L.M. Aangeenbrug, ds. R.J. Perk en ds. J.D.Th. Wassenaar.

 Ds. Wassenaar zal een inleiding houden over ‘De laatste eer’. Dan komen allerlei kwesties 
aan de orde. Om maar enkele te noemen:

- Vroeger was cremeren ‘uit den boze’, tegenwoordig denken veel mensen daar anders 
over. Welke overwegingen spelen dan een rol?

- Men kan kiezen voor een kerkelijke afscheidsdienst, men kan ook voorkeur hebben 
voor een niet-kerkelijke plechtigheid. Wat is het verschil?

- De inbreng van familieleden in de kerkelijke afscheidsdienst is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Wat zijn de (on)mogelijkheden?

Nadat ds. Wassenaar zijn 
voorzet gegeven heeft, 
vindt een gesprek met 
een forum plaats. Daarin 
hebben niet alleen de 
predikanten van onze 
gemeente zitting, maar 
ook twee uitvaartleiders 
van Uitvaartverzorging 
Nijverdal e.o.
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Thema 4 - Het getijdengebed

- op donderdag 23 januari 2020 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: prof.dr. M. te Velde.

Vorig jaar publiceerde professor 
M. te Velde een boekje over 
het getijdengebed. Dat is een 
eeuwenoud fenomeen van 
gestructureerd bidden, dag in 
dag uit. We denken daarbij in het 
bijzonder aan kloosters, maar die 
hebben niet het alleenrecht. Ook 
buiten de monastieke traditie 
komt het wel voor, meer en meer 
ook in protestantse kring.
 Professor Te Velde zal vertellen over de geschiedenis, de betekenis en de uitdagingen 
van het getijdengebed. Zijn lezing heeft dus niet alleen een historisch karakter. De 
spreker zal ook blijvende principes, geleerde lessen en aantrekkelijke elementen van 
het getijdengebed te berde brengen. Tevens zal hij perspectief op vernieuwing van het 
verschijnsel dat uit het verre verleden dateert, bieden.

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.
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Thema 5 - De zwijgende God

- op woensdag 5 februari 2020 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: dr. M.C.A. Korpel.

Het zwijgen van God is een actueel thema, 
niet alleen in theologie en filosofie, maar ook 
in literatuur, theater en film. De inleider zal 
dat aan de hand van een aantal voorbeelden 
toelichten. Ze zal daarbij duidelijk maken 
dat het zwijgen van God vandaag de dag 
nogal eens verheerlijkt wordt. De vraag 
doet zich dan voor of zo van de nood niet 
een deugd gemaakt wordt. In ieder geval is 
de verheerlijking van het zwijgen van God 
nauwelijks terug te vinden in de bijbel, laat 
staan geloven in een God die niet bestaat. De 
God van jodendom en christendom wordt 
juist als een sprekende God gepresenteerd. 
De inleider zal naar voren brengen hoe God 
een sprekende God is. Tevens zal ze onder 
de aandacht brengen dat daarmee Gods 
almacht in een ander perspectief komt te 
staan dan veelal voorgesteld wordt.

 
Dr. M.C.A. Korpel is als universitair hoofddocent verbonden aan de Protestantse 
Theologische Universiteit. Samen met haar collega prof.dr. J.C. de Moor publiceerde ze 
onder meer het boek De zwijgende God.
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Thema 6 - Zijn wij ons brein?
 
- op woensdag 19 februari 2020 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: dr. G.H. Labooy.
 
Zijn wij uiteindelijk alleen maar een soort 
computer, maar dan van biologisch materiaal 
in plaats van metaal? Een computer rekent 
eigenlijk door hele kleine stroompjes. Meer is 
het niet: hele kleine stroompjes. Zijn wij dus 
een soort biologische computer? Want onze 
hersencellen werken ook met hele kleine 
stroompjes. Denk maar aan een EEG, daar 
maak je dat zichtbaar. Zijn wij dus alleen maar 
ons brein? Een verzameling van miljarden 
zenuwcellen die allemaal kleine elektrische 
impulsen ‘vuren’. Of is er iets meer aan de 
hand, hebben wij een ziel?
 De moderne mensvisie kiest vaak voor het 
eerste: we zijn niets meer dan hersencellen. 
De ziel bestaat niet. Wat ze vroeger de ziel 
noemden, is alleen maar de denkende kant 
van die cellen. Dat betekent heel wat: als er 
geen pure ziel kan bestaan, een puur geestelijk 
wezen, betekent dat ook dat het bestaan van 
God minder aannemelijk wordt. Hij is immers toch ook een zuiver geestelijk wezen? 
En als we alleen maar een hoopje cellen zijn, wat betekent dat voor de waarde van het 
embryo dat nog geen rijpe hersenen heeft? En als wij alleen maar een soort biologische 
computer zijn, een voorgeprogrammeerde machine, betekent dat natuurlijk ook dat 
vrijheid een vrome illusie is!

Dr. G.H. Labooy werkte na zijn studie medicijnen vijf jaar als basisarts in een psychiatrisch 
ziekenhuis voor mensen met verslavingsproblematiek. In die tijd rondde hij ook zijn studie 
theologie af. Sinds 1992 is hij predikant, momenteel in ‘De Hoeksteen’ te IJsselmuiden. Hij 
promoveerde op een wijsgerig-theologisch proefschrift op het terrein van de biologische 
psychiatrie. 
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Thema 7 - Opvoeden met geloof – delen wat je beweegt

- op woensdag 4 maart 2020 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: Gert Schouten.

Een avond van Vorming & Toerusting in samenwerking met de Jeugdraad, over opvoeden 
met geloof. Hoe doen we dat nou concreet? Tijdens deze thema-avond gaan we kijken 
naar het verschil tussen de opvoeding die je vroeger zelf van je ouders kreeg en hoe het 
gaat nu je zelf ouder bent, in de context van de wereld van nu. 
 Opvoeden met geloven is 
niet alleen een kwestie van 
‘weten hoe het moet’. Het gaat 
er eigenlijk vooral om dat je 
weet wát je wilt delen met je 
kind. Wat vind je van waarde en 
hoe geef je dat door aan je kind? 
Ook besteden we aandacht aan 
hoe je communiceert met je 
kind (puber) en oefenen we met 
elkaar hoe je met je kind kunt 
communiceren op een manier 
waarbij zowel ouder als kind 
zich gehoord en gerespecteerd 
voelt.

Gert Schouten, zelf vader van twee kinderen, is trainer en jeugdwerkadviseur bij 
Jeugdwerk.info.
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Thema 8 - Diaconaat in de praktijk

- op donderdag 26 maart 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.

Geesje 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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Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn
                 

Werkgroep ‘Op weg in de stilte’
‘Op weg in de stilte’ is een werkgroep onder de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. 
 In een drukke, snel veranderende tijd zoeken veel mensen naar houvast. Steeds 
meer mensen vinden inspiratie in de rust en het ritme van de kloostertraditie. De 
meditatievormen die daarin worden geboden helpen om de drijfveren te vinden van de 
onrust in het hart en het leven.
 Met een aantal mensen uit Nijverdal en Hellendoorn zijn we die zoektocht naar rust 
en stilte ook aangegaan. Ieder voor zich, maar ook met elkaar. Simpelweg door het al 
zoekend met elkaar in praktijk te brengen. 
 In het seizoen 2019-2020 gaan we verder met maandelijkse (avond)bijeenkomsten 
rondom stilte en meditatie. We kiezen weer voor verschillende vormen zoals 
stiltewandelingen, lectio divina (= meditatief bijbellezen), creatieve werkvormen, 
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 vierde donderdag van de maand is de vaste avond voor ‘Op weg in de stilte’. 
Vanaf dit seizoen zullen de meeste avonden gehouden worden in de Kleine Kapel van 
de Pioniersplek, Noetselerweg 55 (links achter de pastorie). De aanvangstijd is 20.00 

uur, inloop vanaf 19.45 uur. Het afsluitende 
avondgebed houden we rond 21.30 uur.
 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: Annemarie 
Altena, tel. 0548-620539, e-mail annemarie.
altena@gmail.com.
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Leerhuis Nijverdal
is een afdeling van de Raad van Kerken 
Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen 
zie www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl.

Plaats: zaal 3 (oude vijverzaal) van Het Centrum, 
Constantijnstraat 7a, Nijverdal
(ingang Korenbloemstraat), tel. 0548-612796.
Aanvang: 19.30 uur.
Bijdrage: 6 euro (incl. koffie/thee).
Parkeren: vrij parkeren achter Het Centrum.
Ringleiding aanwezig, toegankelijk voor mensen met een beperking.

Woensdag 11 september 2019 - Power4Israël

- Ds. Hanneke Paas, emeritus-predikant in Nijverdal, 
 ze was onder andere predikant in Rijnsburg.
- Roelof Hekman, lid van de evangelisatiecommissie van de PG Daarlerveen.

Beide sprekers zijn betrokken bij het Israël Platform Hellendoorn Nijverdal (IPHN). Dit 
platform bestaat uit een aantal leden van verschillende kerken en heeft contactpersonen 
naar een aantal kerken binnen de gemeente Hellendoorn. Het platform zet zich op 
allerlei manieren in om de plaats van Israël in Gods heilshandelen onder de aandacht te 
brengen.
 Waarom de titel ‘Power4Israël’? Omdat zij door middel van een powerpointpresentatie 
lijnen trekken vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die een verrassend 
zicht op de roeping van het volk Israël geven. Aan de hand van gespreksvragen of van 
onze eigen vragen kunnen we later op de avond in kleine groepjes of plenair met elkaar 
in gesprek gaan over wat we gehoord en gezien hebben. Daarnaast is er natuurlijk ruimte 
om iets meer van het werk van het IPHN te horen.  

Woensdag 9 oktober 2019 - Wat doet een dominee eigenlijk in de gevangenis? 

- Ds. Bartelt Zandt is gevangenispredikant / geestelijk verzorger bij het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, Enschede en omgeving. Voorheen was hij gemeentepredikant 
van de Gereformeerde Kerk van Westerlee-Heiligerlee, legerpredikant en weer 
predikant met een eigen gemeente.

Hij is werkzaam namens de kerken, die hem voor dit bijzondere werk vrijstellen van het 
werken in een gemeente. Hij vergelijkt zijn werk met dat van de gemeentepredikant, 
vertelt wie zijn ‘gemeenteleden’ zijn. Over het eigene van het bijzondere werk van de 
gevangenispredikant gaat het op 9 oktober.



23

Woensdag 20 november 2019 - Neurocalvinisme: de mens wikt, het brein beschikt?
 
- Dr. Leon de Bruin is Associate Professor of Philosophy of Mind and Language bij de 

Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies, Radboud University Nijmegen 
en bij de Faculty of Humanities, VU University Amsterdam.

Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen plaatsen steeds meer vraagtekens 
bij traditionele opvattingen over vrije wil en religieuze overtuiging. Hoewel wij misschien 
denken dat we bewuste keuzes maken, suggereren verschillende studies dat ons brein 
de knoop al lang heeft doorgehakt. Hoewel wij denken dat God daadwerkelijk bestaat, 
is dit uiteindelijk niets meer dan een illusie die wordt veroorzaakt door een hyperactief 
breinmechanisme.
 In zijn lezing zal dr. Leon de Bruin deze ontwikkelingen kritisch bespreken. Hij zal 
hierbij met name argumenteren tegen het idee dat we het brein moeten zien als de 
‘veroorzaker’ van onze handelingen en overtuigingen – als een orgaan dat ons doen en 
laten determineert. Niet alleen ontbreekt het wetenschappelijke bewijs voor dit idee, 
maar ook op filosofische gronden valt er veel op af te dingen. Als alternatief voor het 
‘breincentrisme’ stelt hij een benadering voor waarbij rekenschap wordt gegeven van 
de plasticiteit van het brein, en het belang van ons lichaam en de (sociaal-culturele) 
omgeving. In deze benadering zijn vrije wil en religieuze overtuiging niet slechts 
bijproducten van een allesbepalend brein, maar op zichzelf staande verschijnselen die 
(deels) begrepen kunnen worden vanuit de wisselwerking tussen brein, lichaam en 
omgeving. 

Woensdag 8 januari 2020 - Zorg voor een waardig levenseinde 

- Zijne Eminentie Kardinaal Eijk is bisschop-referent voor het themaveld Medische 
Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij studeerde medicijnen 
voordat hij aan de priesteropleiding begon. Hij combineerde zijn studie aan het 
seminarie met een studie medische ethiek aan de Universiteit van Leiden, waar hij 
promoveerde op een proefschrift over euthanasie. 

De discussie over voltooid leven (vroegtijdige levensbeëindiging) houdt de gemoederen 
bezig. Er is veel tegenstand, ook uit de kring van artsen. Kardinaal Eijk zal in zijn lezing 
het uitgangspunt van de Rooms-Katholieke Kerk toelichten: ‘De mens is geschapen naar 
Gods beeld en gelijkenis. Je kunt het lichamelijk leven dus niet opofferen of inzetten als 
middel tot een doel om aan het lijden een einde te maken. Het beschikkingsrecht over 
het leven komt ons niet toe.’ De Utrechtse aartsbisschop bespreekt vele aspecten van 
deze thematiek, zoals de omgang met het lijden, medische ontwikkelingen, grenzen aan 
de toepassing van levensverlengend handelen, pijnbestrijding, de rol van de overheid, 
de individualistische cultuur en de rol van de arts. 
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Woensdag 12 februari 2020. - Calvijn en de moderne economie: 
twee wereldbeschouwingen in tegenspraak.

- Dr. Roelf Haan was van 1971 tot 1975 universitair docent in de economie. Tussen 
1975 en 1981 was hij verbonden aan de oecumenische theologieopleiding ISEDET 
te Buenos Aires, Argentinië. In 1983 gaf hij de Kuypervoordrachten aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 

Het gangbare economische denken is een wereldbeschouwing. Het geeft zelfs richting 
aan politici die bij het voeren van hun economisch beleid gaan over de economie. De 
mens die in deze economie handelend optreedt, is een steeds meer voorspelbaar 
en manipuleerbaar deel van het economisch systeem. Hoe verhoudt zich hiermee 
de menselijke vrijheid en de verantwoordelijkheid? Calvijn legde de basis voor de 
mondigheid van de moderne mens. Zijn nadruk op het geweten is een ‘Copernicaanse 
revolutie’ genoemd. Wat is hiervan over in de 21ste eeuw? Wij zullen zowel het 
economisch als het theologische denken onder de loep nemen. Dat zijn geen gescheiden 
compartimenten. 
 Economische beslissingen hebben een theologisch aspect, en omgekeerd. De zegen 
die Izaäk aan Ezau wil geven, gaat over rijkdom en macht. De tweede zegen die Jakob 
ontvangt wanneer Izaäk hem niet meer voor Ezau houdt, is de verbondszegen: er wordt 
hem nakomelingschap en een land beloofd (Gen. 28: 3/4).

Woensdag 18 maart 2020 - Over leven en werk van Willem Barnard, 
dichter van kerkliederen

- Dr. André F. Troost, emeritus predikant te Ermelo. Hij promoveerde op de dissertatie 
Willem Barnard. Dichter bij het geheim. Hij publiceerde daarnaast tientallen boeken, 
onder andere veel bijbelse dagboeken.

Wie in onze kerken oude of nieuwe liedboeken hanteert, komt op tal van bladzijden de 
naam van de dichter Willem Barnard tegen. Wie kent niet liederen als ‘Wij moeten Gode 
zingen’ en ‘Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest?’ Honderd jaar na zijn 
geboorte vragen we ons af: wie was Willem Barnard en wat was zijn betekenis voor het 
kerklied in ons land? De cantorij van de PG Hellendoorn verleent haar medewerking aan 
de bijeenkomst
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Kalender seizoen 2019-2020

Dinsdag 17 september Start Vrouwengesprekskring
Maandag 23 september Start Gemeente Groei Groep
Dinsdag 24 september Leeskring ‘Vol van de Geest’
Woensdag 25 september Start Vrouwengesprekskring
Woensdag 25 september Middaggespreksgroep 60+
Donderdag 10 oktober Excursie synagoge Enschede
Woensdag 16 oktober Thema 1: ‘Vergeving’
Dinsdag 29 oktober Leeskring ‘Vol van de Geest’
Woensdag 30 oktober Middaggespreksgroep 60+
Donderdag 31 oktober Thema 2: ‘De Statenvertaling en de Tale Kanaäns’
Vrijdag 1 november NBG-Bijbelquiz
Woensdag 13 november Gesprekskring ‘Tekenen der tijden’
Dinsdag 19 november Leeskring ‘Vol van de Geest’
Woensdag 27 november Gesprekskring ‘Opstanding van de doden’
Donderdag 28 november Thema 3: ‘De laatste eer’
Woensdag 11 december Gesprekskring ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’
Woensdag 11 december Middaggespreksgroep 60+
Dinsdag 17 december Leeskring ‘Vol van de Geest’
Dinsdag 14 januari  Bijbelkring ‘Jona’
Donderdag 23 januari Thema 4: ‘Het getijdengebed’
Dinsdag 28 januari  Bijbelkring ‘Jona’
Woensdag 5 februari Kunstretraite
Woensdag 5 februari Thema 5: ‘De zwijgende God’
Dinsdag 11 februari Bijbelkring ‘Jona’
Woensdag 19 februari Kunstretraite
Woensdag 19 februari Thema 6: ‘Zijn wij ons brein?’
Dinsdag 25 februari Bijbelkring ‘Jona’
Woensdag 4 maart  Kunstretraite
Woensdag   maart  Thema 7: ‘Opvoeden met geloof’
Woensdag 18 maart Kunstretraite
Donderdag 26 maart Thema 8: ‘Diaconaat in de praktijk’
Donderdag 9 april  ‘The Passion’
Zaterdag 18 april  Kerkhistorische excursie              
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