PROGRAMMA INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING 2019-2020
Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning &
Ontmoeting van de Protestantse gemeenten Duiven, Lathum-Giesbeek, Westervoort en Zevenaar. We
hopen dat u zich erdoor uitgenodigd zult voelen om één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken.
Om elk jaar weer een behoorlijk programma te kunnen bieden, hebben we financiën nodig. Daarom
vragen we voor de meeste bijeenkomsten een kleine vergoeding (koffie of thee zijn hierbij
inbegrepen). U kunt de bijdrage voldoen bij aanvang van de betreffende bijeenkomst.
Werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting:
Henk Bonnink
De Hoge Hoeve 33
Westervoort
Jack Brouwer
Belhamel 8
Zevenaar
Alies Rutgers
Zonegge 11-19
Zevenaar
Theo Salemink
Kerkweg 13
Zevenaar
Henk Trapman
’t Stegeslag 2
Zevenaar
Paul Vlaardingerbroek Doornenburgallee 4
Duiven
Petra van der Wal
Collenkamp 12
Zevenaar

tel. (026) 311 45 22
tel. (0316) 33 07 15
tel. (0316) 52 54 78
tel. (0316) 34 06 68
tel. (0316) 33 27 63
tel. (0316) 28 29 63
e-mail: p.vanderwal@planet.nl

Contactpersoon Lathum-Giesbeek: Ria Klein Ikkink, e-mail: scriba@kerklathum.nl

MEDITATIE EN KENNISMAKING MET DE GEESTELIJKE WEG

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe breng ik mijn leven meer in balans en hoe
krijg ik meer richting in mijn dagelijkse leven? De zoektocht door het leven kun je beschrijven als een
geestelijke weg. Meesters en coaches uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen door de
eeuwen die weg zijn gegaan. Ze vertellen wat hen hielp en welke valkuilen je onderweg tegen kunt
komen. In deze cursus maken we kennis met de stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden.
We gebruiken de brochure: ‘Afstemmen op de Eeuwige; meditatie en bezinning op je geestelijke weg’
van Corinne Groenendijk. Daarin staan teksten en beelden uit de traditie die ons verder kunnen
helpen.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten die zullen plaatsvinden op de vrijdagmiddag (maximaal 10
deelnemers). Deelnemers die daarna een vervolg wensen kunnen instromen in de groep christelijke
meditatie die elke maandagavond van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur bij elkaar komt.
Data:
vrijdag 6, 13, 20 september en 4 oktober 2019
Plaats:
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
Tijd:
15.00 – 16.30 uur
Leiding, aanmelding en
nadere inlichtingen:
Eric van der Wal, e.vanderwal1@me.com
Kosten:
€ 30,-, inclusief de brochure

HEBREEUWS VOOR BEGINNERS

Proeven van het volkomen eigen karakter en de sfeer van deze taal. De cursus is voor beginners,
maar ook als u al eerder hebt meegedaan kunt u gewoon weer meedoen.
De eerste avond is een proefles als kennismaking. Daarna frequentie in overleg.
Opgave graag vóór 1 september 2019 o.v.v. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Datum eerste les:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Aanmelding en
nadere inlichtingen:

woensdag 18 september 2019
SOW kapel, Rijksweg 56b te Duiven
20.00 – 22.00 uur
ds. Hans Brezet
€ 25,- voor 12 lessen
e-mail brezet.johannes@telfort.nl, tel. (0316) 26 70 25,
of per post: Korenbloem 8, 6922 GN Duiven

NASHVILLE-VERKLARING

De Nashville-verklaring heeft begin 2019 veel stof doen opwaaien. Heftige reacties en
steunbetuigingen rondom LHBTQ. Hoe gaan we om met de verschillende uitleggen van de
Bijbelteksten, die vanouds werden geacht iets te zeggen over homoseksualiteit? Is er sprake van
veranderend inzicht en lezen we de teksten, die geciteerd worden op verschillende wijze?
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

maandag 23 september 2019
SOW kapel, Rijksweg 56b te Duiven
19.30 uur
ds. Jolande van Baardewijk
€ 3,Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63, e-mail
paul.vlaardingerbroek@gmail.com

LABYRINTEN IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Als inleiding op het bezoek op 19 oktober aan het labyrint bij de kerk van Slangenburg (zie onder),
wordt in deze bijeenkomst stilgestaan bij het verschijnsel labyrinten. Alhoewel labyrinten al eeuwen
voor onze jaartelling voorkomen in verschillende culturen, hebben ze vanaf de middeleeuwen een plek
verworven in en bij de kerken. Een van de mooiste voorbeelden is te vinden in de kathedraal van
Chartres (foto). We staan zeker even stil bij dit misschien wel mooiste en meest gekopieerde labyrint.
In de huidige tijd zien we een grote toename van het aantal labyrinten bij kerken. Hoe komt het dat dit
voor-christelijke symbool zoveel mensen aanspreekt?
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

woensdag 25 september 2019
Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
20.00 uur
Eric van der Wal
€ 3,Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

PELGRIMSWANDELINGEN

Ook dit jaar gaan we weer op vijf zaterdagen spirituele wandelingen maken. Al wandelend trekt de
wereld aan je voorbij. Soms vallen je dingen op. Vooral als je stil bent en goed kijkt, ontdek je de
meest verrassende dingen. Onderweg verwonderen we ons over de natuur en nemen we de
omgeving in ons op. Ook stoppen we enkele keren om te luisteren naar en na te denken over
inspirerende en spirituele teksten. Maar natuurlijk kunnen we ook gewoon rondkijken en met elkaar
praten over wat we onderweg zien. We wandelen steeds ongeveer 7 á 8 kilometer.

De locaties van vertrek en de data zijn:
28 september 2019
16 november 2019
25 januari 2020
28 maart 2020
9 mei 2020

Oud-Zevenaar, St. Martinuskerk, Kerkweg 8
Duiven, S.O.W. kapel, Rijksweg 56b
Didam, Protestantse Kerk, Torenstraat 10
Westervoort, Paalmanhuis, Dorpstraat 63
Duiven, S.O.W. kapel, Rijksweg 56b

We vertrekken steeds om 10.30 uur met eigen vervoer (carpoolen) naar de wandellocatie en zijn, naar
verwachting, rond de klok van 14.00 uur weer terug.
Ieder neemt voor zichzelf voor onderweg een lunchpakket mee.
Data en tijd:
Leiding :
Kosten:
Contactpersoon:

zie boven
ds. Jolande van Baardewijk
€ 3,- (bijdrage in de benzinekosten)
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

WIJN EN DE BIJBEL

In deze workshop ontdekken we welke rol wijn in de Bijbel heeft. Annemarie Hubers (HBO theologie)
en Klazien Vermeer (registervinoloog, www.dewijnschool.nl) nemen ons mee op een wijnreis door de
Bijbel. Aan de hand van diverse bijbelverhalen proeven we wijnen uit de herkomstgebieden die
centraal staan.
Diverse vragen op gebied van wijn en de Bijbel komen aan de orde. Zo zullen we ontdekken welke
symbolische betekenis wijn in de Bijbel heeft en of er in de hemel wijn gedronken wordt. Daarnaast
leert u o.a. ook het proeven van wijn en het verschil qua wijnstijlen.
N.B. de workshop gaat alleen door bij 20 deelnemers. Het is daarom noodzakelijk dat u zich van te
voren aanmeldt.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:
Kosten:
Aanmelding:

woensdag 9 oktober 2019
Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
19.30 uur
Annemarie Hubers en Klazien Vermeer
€ 20,Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

LIVE MUZIEK: ORGELCONCERT MET GASTOPTREDEN

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Uitvoerenden:
Aanmelding en kosten:

vrijdag 11 oktober 2019
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Piet Cnossen, orgel m.m.v. Het Enkelriet Trio
toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en pauzedrankje), te
bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te koop voor
aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt

SPOORZOEKEN IN SLANGENBURG

Ben je op zoek naar rust, stilte, bezinning, naar verdieping en verbinding met jezelf en de (A)ander?
Zoek je een spoor om te gaan in de natuur, in de bijbel, in jezelf? Kom dan naar de Slangenburgse
Kerk en neem deel aan activiteiten die in en rond de kleine kerk in het bos worden georganiseerd door
een enthousiast pioniersteam. Doorloop het Labyrint en beleef de weg in een cirkel met verschillende
gezichtspunten. Als een keerpunt, rustpunt, moment van verbinding, of de plek waar je antwoord krijgt.
Datum:
Plaats:
Leiding:
Vertrek:
Kosten:
Contactpersoon:

zaterdag 19 oktober 2019
Slangenburgse Kerk, IJzevoordseweg 35, 7004 HV Doetinchem
ds. Helma van Loon
om 12.30 uur vanaf NS-station Zevenaar
€ 10,Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63, e-mail
paul.vlaardingerbroek@gmail.com

LICHTJESAVOND IN WESTERVOORT

Een lichtjesavond om herinneringen aan dierbaren te delen, verbondenheid te voelen, gemis tastbaar
te maken, stil te zijn, er weer even over te kunnen praten…
Iedereen is van harte welkom.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Contactpersoon:

zaterdag 2 november 2019
Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 te Westervoort
de kerk is open van 19.00 tot 21.00 uur
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

MUZIEK MET LUUK LENDERS

De muzikale duizendpoot Luuk Lenders uit Utrecht komt in Zevenaar een bijzonder concert geven.
Met zijn fluiten uit alle windstreken, prachtige accordeonspel, creatieve percussie-instrumenten, kleine
doedelzak, toeters en bellen weet hij zijn publiek blij te verrassen en te ontroeren. Het wordt een
concert met bekende en minder bekende volksmuziek, waarbij Luuk graag over zijn instrumenten en
muziek vertelt, geïnspireerd en met veel humor. Tevens zal Luuk muziek brengen die aansluit bij de
winter- en adventsperiode. Kom je ook genieten?
Meer informatie over Luuk: www.luuklenders.com
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:
Contactpersoon:

woensdag 20 november 2019
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
20.00 uur
€ 7,50
Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

GEWELD IN DE BIJBEL

De bijbel is een inspirerend boek met een hoopvolle boodschap. Maar hoe gaan we om met al de
gewelddadige verhalen in dit boek der boeken? Ds. Jolande van Baardewijk neemt ons mee in deze
schijnbare tegenstelling.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

donderdag 21 november 2019
SOW kapel, Rijksweg 56b te Duiven
19.30 uur
ds. Jolande van Baardewijk
€ 3,Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63, e-mail
paul.vlaardingerbroek@gmail.com

LIVE MUZIEK: WERELDMUZIEK

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Uitvoerenden:
Aanmelding en kosten:

vrijdag 22 november 2019
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Lemon Squeeze https://lemon-squeeze.webnode.nl/
toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en pauzedrankje), te
bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te koop voor
aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt

HERDERTJESTOCHT

Ook dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente van Westervoort weer een sfeervolle
herdertjestocht. Tijdens de tocht wordt het kerstverhaal in geuren en kleuren verteld. Alle kinderen en
hun ouders zijn van harte welkom. In de tuin van de kerk (Dorpstraat 61) staat ook een levende
kerststal, die het bezoeken meer dan waard is.
Datum:
Tijd en plaats:
Contactpersoon:

vrijdag 13 december 2019
er kan worden gestart om 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur bij de kraam van
de Protestantse Gemeente van Westervoort op de kerstmarkt
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

KERSTZANG ZEVENAAR

Een avond waarop we samen een aantal bekende en minder bekende advents- en kerstliederen
zullen zingen. Het koor ‘Con Brio’ uit Westervoort zal medewerking verlenen.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:
Contactpersoon:

zondag 15 december 2019
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
19.00 uur
er zal worden gecollecteerd
Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

MIDWINTERHOORNTOCHT
Tijdens de midwinterhoorntocht kunt u een bezoek brengen aan de Ontmoetingskerk, waar
verschillende activiteiten plaats zullen vinden.

Datum:
Plaats:
Tijd:

zondag 29 december 2019
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
vanaf 11.00 uur

TOP 2000 KERKDIENST DUIVEN

Luisteren naar en meezingen met de mooiste nummers uit de Popgeschiedenis. Wat hebben de
popnummers ons te zeggen en te brengen? Je kunt zelf nummers aangeven. Zie hiervoor de
weekbladen in het najaar.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Voorganger:
Kosten:

zondag 29 december 2019
SOW kapel, Rijksweg 56b te Duiven
13.30 uur
ds. Jolande van Baardewijk
er zal worden gecollecteerd

TOP 2000 DIENST WESTERVOORT

Dit jaar vindt in Westervoort alweer de vijfde editie van de Top2000-kerkdienst plaats. De kerkdienst
haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2. In de dienst speelt een live-band popsongs
uit de Top 2000. De nummers zijn met zorg gekozen rond het thema ‘Can you feel the love tonight’.
Alle nummers zullen toegelicht worden: bemoedigend, inspirerend en met weetjes uit de
popgeschiedenis. Tijdens de dienst is er, voor wie dat wil, gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Ook zal er een collecte gehouden worden voor een actueel doel. Na afloop is er de gelegenheid tot
ontmoeting, met een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom, jong en oud, kerkelijk of
niet, om samen met ons een mooie avond te beleven.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contactpersoon:

zondag 29 december 2019
Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 te Westervoort
19.30 uur
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

GOD VERGETEN: OVER GELOOF EN DEMENTIE

“Maar gelukkig werkt het hier boven allemaal nog goed, want als dat ook niet meer zou werken dan
hoeft het niet meer van mij hoor.” zei een mevrouw eens tegen mij. Ik herken er de angst in van velen
om dement te worden. De angst om je geheugen en daarmee (een deel van) jezelf en anderen te
verliezen. Iedereen die dit van dichtbij heeft meegemaakt weet hoe schrijnend zo’n proces kan zijn.

Maar is de pijn en de uitzichtloosheid het enige wat er over dementie te zeggen is, of is er in de
dementie nog meer te ontdekken? Kan geloof daar een rol in spelen? Mede geïnspireerd door een
boekje van dementiedominee Tim van Iersel deel ik hier mijn gedachten over en hoop ik met u in
gesprek te gaan.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

dinsdag 14 januari 2020
Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
20.00 uur
ds. Alle Jonkman
€ 3,Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

LIVE MUZIEK: OOST-EUROPESE MUZIEK

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Uitvoerenden:
Aanmelding en kosten:

vrijdag 24 januari 2020
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Trio Odessa
toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en pauzedrankje), te
bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te koop voor
aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt

SPIRITUELE FILM: THE STORY OF THE WEEPING CAMEL

Deze film uit 2003 vertelt het waargebeurde verhaal over het leven van een herdersfamilie in de
Mongoolse Gobi-woestijn. In het voorjaar helpt het gezin bij de geboorte van de kamelenkalveren. Eén
van de kamelen brengt na een zware bevalling een zeldzaam wit kalf ter wereld. De moeder verstoot
het kalf echter en weigert melk en moederzorg te geven. De twee zoontjes van de familie worden op
reis door de woestijn gestuurd om een muzikant te zoeken die het hoosh-ritueel kan uitvoeren, een
muziekritueel dat de moeder met haar jong moet verzoenen…
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding/contactpers.:

woensdag 12 februari 2020
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
20.00 – ca. 22.00 uur
Henk Trapman, tel. (0316) 33 27 63

KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN IN DE LIEMERS
De lange schaduw van de Tachtigjarige Oorlog

In de huidige tijd lijkt het christendom in de Liemers klein en onaanzienlijk geworden. Verschillen
tussen katholiek en protestant bepalen niet langer de agenda. Ooit was dat anders. In de Liemers
heeft zich vanaf de Tachtigjarige Oorlog een bijzondere en binnen Nederland unieke geschiedenis
afgespeeld als het gaat om de verhouding tussen katholieken en protestanten. Luther en Calvijn
maakten een fundamentele kritiek op een Middeleeuwse christendom zichtbaar en verlangden naar
een oorspronkelijke, zuivere kerk. Maar Luther en Calvijn werden ook speelbal in handen van politieke
en militaire belangen, tussen Nederland en Spanje. In de oostelijke Liemers, het graafschap Bergh,
werd het calvinisme de officiële religie, in de westelijke Liemers, de Kleefse gebieden, bestond
tolerantie en godsdienstvrijheid. In de oostelijke Liemers kwamen de oude kerken in handen van de
calvinisten, in de westelijke Liemers bouwden zij nieuwe kerken naast de oude katholieke kerken. In
de oostelijke Liemers oefenen de katholieken eeuwenlang hun godsdienst uit in schuurkerken en
kwamen ‘missionarissen’ van de Hollandse Zending van over de grens. De katholieken hadden
gewetensvrijheid, maar geen vrijheid van godsdienstuitoefening.
Langzaam spoelt de tijd over deze oude situatie. De Franse Revolutie kwam en in principe kregen de
katholieken hun godsdienstvrijheid terug. De westelijke Liemers kwam in 1816 bij Nederland en kreeg
dezelfde rechten als de dorpen in het oostelijk deel. Katholieken begonnen voorzichtig nieuwe kerken
te bouwen (waterstaatskerken), maar pas na het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853
werd de Liemers, die altijd al voor het grootste deel katholiek was gebleven, overdekt met een groot
aantal neogotische kerken, waarvan de torens tot in de hemel reikten. In die eeuw kwam er ook een
scheiding tussen hervormden en gereformeerden tot stand. Opnieuw een strijd om een terugkeer naar
een zuiver christendom.
Een tijd lang bepaalde de verzuiling het openbare leven in deze streek. In de 20e eeuw werden de
oude verschillen tussen katholieken en protestanten na verloop van tijd minder, kwam er een
oecumene, maar ook een ontkerkelijking. Anno 2019 worden de meeste katholieke kerken, ook de
neogotische uit de 19e eeuw, gesloten. Mensen gaan niet meer naar de kerk. Wat is er gebeurd dat
de kerken niet meer in de behoefte van mensen kunnen of willen voorzien?

Leen den Besten en Theo Salemink zullen hierover spreken en ook met elkaar in gesprek gaan over
‘Katholieken en protestanten in de Liemers, verleden, heden en toekomst'
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

dinsdag 10 maart 2020
Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
20.00 uur
Leen den Besten en Theo Salemink
€ 5,Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68

GERY GROOT ZWAAFTINK: ‘DE MARSKRAMER’
Gery Groot Zwaaftink heeft liedjes en verhalen in zijn mars die voornamelijk uit deze streek komen. De
Achterhoek is rijk wat betreft sagen, legendes en verhalen. Tussendoor zingt hij zijn eigen liedjes die
hierbij aansluiten. U begrijpt dat veel van deze verhalen en liedjes in het Achterhoeks dialect worden
verteld en gezongen. ‘A’j van de goeje kante van den Iessel komt, meug ie det best laten heuren’. En
dat zal hij ook doen. U ben van harte uitgenodigd.

Gery Groot Zwaaftink (1955) treedt al 25 jaar op met een gevarieerd programma van verhalen en
muziek. Zowel volwassenen als kinderen worden meegesleept door zijn wonderlijke vertellingen, zijn
liedjes en ballades. Hij ziet zichzelf als een troubadour die, net als vroeger, rondtrekt, zijn liedjes zingt
en zijn verhalen vertelt ‘ter leering ende vermaeck’ van zijn publiek. Als verhalenverteller is Gery een
fysieke speler/verteller. De ene keer is hij de hoofdpersoon en even later de verteller die beschrijft wat
er gebeurt. Met een paar eenvoudige rekwisieten en zijn stem ‘schildert’ hij de meest vreemde
werelden. Hij laat jong en oud intens genieten van verhalen die ontroerend, humoristisch, boeiend en
herkenbaar zijn.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

vrijdag 13 maart 2020
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
20.00 uur
Gery Groot Zwaaftink
www.gerygrootzwaaftink.nl
€ 7,50
Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

LEZING I.S.M. 4 MEI COMITÉ

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Spreker:
Aanmelding en kosten:

vrijdag 27 maart 2020
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Mart de Kruif, luitenant-generaal buiten dienst
toegangskaarten (entreeprijs n.t.b.; inclusief koffie vooraf en pauzedrankje), te
bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te koop voor
aanvang van de lezing, zolang de voorraad strekt

MOMENTEN VAN INSPIRATIE EN BEZINNING IN DE STILLE WEEK

Korte vieringen ter voorbereiding op Pasen. Iedereen is van harte welkom om deze mooie vieringen
mee te maken.
Data:
Plaats:
Tijd:
Contactpersoon:

maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april 2020
Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 te Westervoort
19.30 - 20.00 uur
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

DE JOODSE GEMEENSCHAP IN ZEVENAAR
Geboren en getogen Zevenaarder Willem Franck doet sinds 2013 onderzoek naar de Joodse
gemeenschap van Zevenaar. Hij is verheugd over de uitnodiging door de werkgroep Inspiratie,
Bezinning & Ontmoeting omdat het tijdens de Duitse bezetting voornamelijk mensen uit de Protestants
Christelijke gemeenschap waren die omzagen naar hun Joodse medemensen. Ook dat thema zal aan
bod komen.

De familie Rosenberg (Marktstraat), die de Holocaust overleefde dankzij een onderduik van ruim twee jaar bij
bijna hun buren, de familie Heister (Weverstraat)

Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

woensdag 29 april 2020
Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
20.00 uur
Willem Franck
€ 3,Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

LIVE MUZIEK: THIJS VAN LEER

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).
Datum:
Plaats:
Aanvang:

vrijdag 5 juni 2020
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)

Aanmelding en kosten: toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en pauzedrankje), te
bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te koop voor
aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt

WALK OF PEACE

Als we naar de wereld om ons heen kijken lijkt vreedzaam samenleven ingewikkeld. Soms is religie
daarbij een bron van conflict maar tegelijk is religie voor velen een inspiratiebron voor vrede. Natuurlijk
kunnen we een lezing houden over religie en vrede, maar zou het niet veel mooier zijn om iets te
organiseren dat mensen en organisaties met elkaar in contact brengt om zo bij te dragen aan vrede
en verbinding?
In het seizoen 2019-2020 organiseert IBO hopelijk in samenwerking met vele anderen een Walk of
Peace. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te
laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.
Datum en programma zullen later dit jaar bekend worden gemaakt.

THEMAVESPERS

Drie kwartier durende vespervieringen met verschillende thema’s (sing-in, IONA-viering, kampvuur
sing-in, popvesper). Kom spontaan meedoen. Gratis toegang, geen collecte.
Wanneer:
Waar:
Aanvang:

iedere laatste zondag van de maand (behalve in juli en augustus)
SOW kapel, Rijksweg 56b te Duiven
18.30 uur

