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Interkerkelijk programma
Seizoen 2017 – 2018

Opgave via het formulier in het midden van het blad
of bij voorkeur via de mail (u krijgt dan ook een bevestigingsbericht)
winterwerkzuidhorn@planet.nl

Graag voor 3 oktober 2017
Later kan vaak ook nog, maar bepaalde activiteiten hebben een
maximum aantal deelnemers

De activiteiten – behalve de winteravondlezing
(het toneelstuk)– zijn gratis, maar u dient  wel
zelf de koffie of thee te betalen. En een
vrijwillige bijdrage komt altijd van pas.
Vervoer: bij slecht weer of wanneer u slecht ter
been bent kunt u contact opnemen met de
inleider of bovenstaand mailadres. Wij proberen

dan vervoer te regelen.

Formulieren kunt u inleveren in uw kerk, op  Poortkampen 27
of in de brievenbus van de RK pastorie, De Gast 38  in Zuidhorn



2

Raad van Kerken Zuidhorn
De Raad van Kerken Zuidhorn is opgericht in 1977. De Raad van
Kerken is een samenwerkingsverband van de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier, de Gereformeerde
Kerk PKN (Gastkerk) te Zuidhorn, de Hervormde Gemeente
PKN(Dorpskerk) te Zuidhorn en de R00ms-katholieke
Hildegardparochie (St. Jozef) in Zuidhorn. De mogelijkheid tot
deelname van andere plaatselijke kerken staat open.
De Raad van Kerken wil vorm en inhoud geven aan de plaatselijke
oecumene. Daarnaast dient de Raad als ontmoetingsplaats voor de
kerkgenootschappen ter plaatse. Binnen de Raad wordt gesproken
over gemeenschappelijke aandachtsvelden en onderwerpen van
bezinning. De Raad kan initiatieven nemen en voorstellen doen met
betrekking tot kerkelijke en maatschappelijke zaken.

Gegevens Raad van Kerken
Website: www. raadvankerkenzuidhorn.nl
Banknummer: NL71 INGB 0003 8776 75
Adres: Raad van Kerken te Zuidhorn,

Zuiderweg 13, 9801 TD Zuidhorn

Afgevaardigden in de Raad van Kerken
Reinder van der Molen
(voorzitter)

C.v.d. Lindenstraat 6
9801 KP Zuidhorn

504821 PKN-Gastkerk

Paulien Costongs-De
Kovel (secretaris)

Admiraal
Helfrichstraat 72
9801GJ Zuidhorn

506051 PKN-Dorpskerk

Renée ter Veer-van
Pelt (penningmeester)

Zuiderweg 13
9801 TD Zuidhorn

502447 Doopsgezind

pastor Hilda van
Schalkwijk-Trimp

Admiraal
Helfrichstraat 74
9801 GJ Zuidhorn

507800 Rooms-katholiek

Jannie Werksma Oosterweg26
9804PR  Noordhorn

505106 PKN-Gastkerk

ds. Jörg Buller De Gast 58
9801 AG Zuidhorn

855168 PKN-Gastkerk
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Oecumenische diensten seizoen 2017-2018

22 oktober
9.30 uur

Oecumenische
dienst van
schrift en tafel

Pastor H. van
Schalkwijk

Gastkerk

5 november
19.30 uur

Taizé-viering ds. J. Buller (o.v.b.) Dorpskerk

18 februari
10.00 uur

Cantatedienst ds. J. Buller Gastkerk

26 - 28
maart
19.30 uur

Vespers Stille
Week

Voorbereidingsgroep St.
Jozefkerk

24 juni
9.30 uur

Oecumenische
viering

Ds. J. Kikkert
(doopsgezind)

Gastkerk

Gegevens van de deelnemende kerken

Dorpskerk (Hervormde Gemeente PKN) Zuidhorn
kerkgebouw Dorpskerk, Kerkstraat 18, 9801 CN   Zuidhorn

(ingang ook aan Jellemaweg)  tel 507141
website www.dorpskerkzuidhorn.nl
ontmoetingsruimte Klein Hanckema, Kerkstraat 14, 9801 CN

Zuidhorn
tel 503611, reservering via koster en website

koster mw. S. (Sabrina) van den Berg, Jellemaweg
53, Zuidhorn, tel 06-42554544

predikant vacant
scriba mw.  A. Snippe-Groenewold, Hooglanden 13

9801 LA Zuidhorn tel 0594-504513

Gastkerk (Gereformeerde Kerk PKN) Zuidhorn
kerkgebouw Gastkerk, De Gast 58a, 9801 AG Zuidhorn
ontmoetingsruimte De Gasthorn, naast de kerk, tel 502864
website www.gastkerkpkn.nl
koster fam. Matter, Meidoornstraat 1,  Noordhorn

tel  502864
predikant ds. J.O.(Jörg)  Buller, De Gast 58
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tel 0594-855168
scriba vacant
corr. adres: De Gast 58a, 9801 AG Zuidhorn

Rooms-Katholieke Hildegardparochie (St. Jozef)
kerkgebouw St. Jozefkerk, De Gast 38, 9801 AE Zuidhorn
website www.rkparochiezuidhorn.nl
ontmoetingsruimte R.K. pastorie, naast de kerk
koster mw. C. van Koppen, Bospad 2, tel 504112
pastor pastor H. (Hilda) van Schalkwijk-Trimp,

tel 0594-507800
secretaris dhr. M. Hibma, De Vlet 1,  tel. 06-29546235

Verenigde Doopsgezinde Gemeente van het Westerkwartier
kerkgebouw Doopsgezinde Vermaning, Langestraat 62

9804 PL Noordhorn (geen postadres)
ontmoetingsruimte De Schuilplaats, achter de kerk
website

www.dpgwesterkwartier.doopsgezind.nl
predikant vacant
secretaris mw. J.M.U. de Haas- de Boer

Troelstraweg 23, 9801 KR Zuidhorn,
(dit is ook het postadres) tel 0594-504235

WinterWerkcommissie 2017 – 2018

Ds. Jörg Buller
Dhr. Yke Luinenburg
Mw. Tine Moust
Ds. Henk Pol
Pastor Hilda van Schalkwijk
Mw. Renée ter Veer
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1 Stiltebijeenkomsten
Veel mensen zijn op zoek naar ontspanning, rust en stilte. Zij willen
loskomen van de geluiden en beelden die dagelijks op hen afkomen.
Of zij willen in alle rust een kaars aansteken.
Misschien bent u wel zo iemand, hebt u behoefte aan een halfuurtje
'niets'. U hoeft niet ver te zoeken, een keer in de week kunt u terecht
in de Dorpskerk.

Ook het komende seizoen zijn er stiltebijeenkomsten. Elke
vrijdagavond zijn we bij elkaar van 19.30 tot 20.00 uur.
We luisteren naar een korte tekst en zijn dan stil. Na een muzikaal
intermezzo, halverwege de bijeenkomst, is er weer een moment van
stilte. Die stilte kan u uitnodigen tot nadenken, tot dromen, tot
bidden of mediteren, net wat bij u past. Tenslotte wordt een
afsluitende tekst voorgelezen.
Op elke laatste vrijdag van de maand is er iemand die de muziek 'live'
verzorgt. Zo luisterden we het afgelopen jaar naar fluit, orgel,
klarinet en viool. De gekozen teksten zijn gedichten, korte
gedachten of liedteksten van Huub Oosterhuis tot Toon Hermans,
van Ida Gerhardt tot Nelson Mandela.
Voor iedereen die het prettig vindt om in stilte samen te zijn... elke
vrijdagavond vanaf 1 september t/m 22 december en van 12 januari
t/m 29 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, aan de
Jellemaweg in Zuidhorn.
Wees welkom!

Jacky Venhuizen, Gertruud Prenger, Tineke van Elmpt, Tine Moust,
Marleen Diepeveen (0594-503879)

Datum elke vrijdag
Tijd en plaats 19.30-20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18 Zuidhorn
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2 Van Alfa tot Omega
Een cursus Grieks van het Nieuwe Testament

Alfa en omega vormen de eerste
en de laatste letter van het Griekse
alfabet, de voorloper van het ons
bekende alfabet.
Als wij Bijbelvertalingen met
elkaar vergelijken, ontdekken we
al snel dat ze onderling verschillen.
Wat is nu de juiste vertaling? Dat
kunnen we alleen te weten komen
door de oorspronkelijke tekst te
lezen. Dat is het doel van deze
cursus.
Het Nieuwe Testament is in het
Grieks geschreven.
De eerste vier avonden besteden

we aan het leren schrijven van het Griekse alfabet, een inleiding op
de grammatica en het lezen van korte teksten.
De volgende lessen zijn gewijd aan het bestuderen van gedeelten uit
het evangelie. Deze keer vormt het boek van de Franse geleerde
Michel Henry “Woorden van Christus” (uitg. Van Warven, Kampen,
2016) de leidraad.
De cursus is bedoeld voor kerkgangers en andere geïnteresseerden.

Tijdens de introductiebijeenkomst worden nadere afspraken
gemaakt. In principe worden alle tien lessen op maandagavond
gegeven van 19.30 tot 21.30 uur.

Cursusleider Hans Jongejan
Introductie maandagavond 2 oktober 2017
Tijd en plaats 19.30 uur, de Gasthorn, de Gast 58a
Overige cursusdata 9 , 16, 23, 30 okt., 6, 13, 20, 27 nov., 4 dec.
Benodigd 1. Een schrift voor het maken van aantekeningen.

     2. Kleine Griekse grammatica, door Nuchelmans-Diercks.
Vanaf de 19e druk. Dit boek is in de boekhandel te bestellen, maar is
ook tweedehands verkrijgbaar.
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3 Wie ben ik? In gesprek met Martin Buber
De vraag naar de eigen identiteit is van groot actueel belang.
Zomaar twee voorbeelden uit de actualiteit van de zomer van 2017.
De formatie van een kabinet met als deelnemers VVD, CDA, D66 en
Christenunie worstelt met medisch ethische problemen. Misschien
is de grootste vraag: moet een mens zelf kunnen bepalen wanneer
het eigen leven voltooid is? Heeft een mens het alleenrecht hierover
beslissingen te nemen? Of mogen anderen in dit besluit meespreken
en meebeslissen?
Een tweede voorbeeld: in het onderwijs wordt onderwijs gegeven
naar de maat van het kind. Soms wordt onderwijs geïndivi-
dualiseerd. Ieder kind heeft een eigen tablet en leert zo, wat hij
moet leren. Onderzoek wijst uit dat een kind dat zo geïndividuali-
seerd is weinig kans geboden krijgt te leren samen met anderen.
Socialisering komt onder druk te staan.

De joodse filosoof Martin
Buber (1878 – 1965) schreef in
1923 het belangrijke boekje
Ich und du (Ik en jij). Hij geeft
als kenmerk van de mens het
staan in relatie. Daarbij kun je
de medemens zien als een jij
of als een het. Zo realiseert
zich de identiteit van een
mens. Martin Buber is bij
velen bekend geworden door

de verzameling Chassidische vertellingen (verhalen over joodse
rabbijnen) met een diepe levenswijsheid geschreven. Maar wellicht
het meest bekend zijn de kunstwerken aangaande deze vertellingen
over de Baal Sjem Tov, gedrukt door de Groninger HN Werkman.
Gedurende een avond willen wij een paar teksten uit Ik en Gij lezen.
Misschien helpt het lezen van Buber en het spreken over zijn teksten
ons om actuele vragen opnieuw te bekijken.
Gespreksleiding ds. Henk Pol
Datum woensdag 18 oktober 2017
Tijd en plaats 20.00-22.00 uur, Schuilplaats (achter de Doopsgezinde
Vermaning) Noordhorn



8

4 Voorbij het Woord
Beeldende kunst als bron van Bijbeluitleg
'Levende beelden leiden tot
gedachten maar gedachten niet
tot levende beelden', zei de
Russische schrijver Anton
Tsjechov (1840-1904). Beelden
kunnen dus iets waar woorden
niet toe in staat zijn. Kunnen
beelden ons ook helpen Bijbelse
verhalen beter te begrijpen?
Tot grofweg 1850 werd kunst
grotendeels in opdracht van de
kerk gemaakt. Niet voor het
'mooi', maar om mensen de leer
van de kerk in te prenten en
hopelijk tot bezinning te
brengen. Daarvoor hebben
schilders soms Bijbelse figuren of
andere elementen in hun kunstwerk opgenomen die niet vermeld
worden in het verhaal dat ze hebben uitgebeeld. Wat hebben ze
daarmee beoogd? En hoe ver konden ze daarin gaan?
Wanneer een kunstenaar niet in opdracht van de kerk werkt, is hij
vrij om Bijbelse verhalen te illustreren vanuit zijn eigen persoonlijke
visie. Door een Bijbels gebeuren in zijn eigen tijd te plaatsen of door
een schokkende voorstelling van zaken te geven, kan hij de
beschouwer uitdagen om zich af te vragen welke betekenis de
Bijbelse boodschap in de actualiteit heeft.
Op elk van de vier geplande bijeenkomsten kijken we naar enkele
kunstwerken uit de 14e eeuw tot vandaag. We stellen ons de vraag,
hoe de kunstenaar een Bijbels verhaal heeft uitgebeeld en wat zijn
voorstelling toevoegt aan de tekst van het verhaal. Welke reacties
roepen de kunstwerken bij onszelf op en welke betekenis geven we
eraan?

Inleider ds. Jörg Buller
Datum dinsdag, 7, 14, 21 en 28 november 2017
Tijd en plaats 20.00 uur, De Gasthorn, De Gast 58a



9

5 Francesco, een theaterstuk
 Peter Vermaat met levensgrote poppen

 Francesco, oftewel Franciscus van
Assisi (1181/82 – 1226) was een
Middeleeuwse heilige. Al had het
weinig gescheeld of hij was geëindigd
niet als heilige maar als ketter. In zijn
tijd was het leven in vrijwillige
armoede een teken van ketterij.
Prekende armoedzaaiers trokken
door de straten van steden. Zij
protesteerden tegen de rijkdom van
de kerk en de groeiende rijkdom van
burgers. Van de paus kreeg Franciscus
de opdracht de armoedebeweging
een plek binnen de kerk te geven.
Heeft Franciscus zich door deze
opdracht van de paus laten
inkapselen in de kerk of kon hij juist
daardoor inspiratiebron voor velen
worden?
Franciscus sloot een denkbeeldig
huwelijk met Vrouwe armoede.

Bedelend trok hij door de straten met elf volgelingen. Dit twaalftal
wilde zo ware volgelingen van Jezus zijn. In dit geval de Jezus zoals
zij hem zagen: een arme Jezus zonder dak boven zijn hoofd.
Peter Vermaat brengt dit oude verhaal tot leven. Voor onze
moderne ogen en oren speelt zich het verhaal af hoe om te gaan
met bezit. Kan de protesthouding van Franciscus ten opzichte van
bezit en welvaart voor onze samenleving inspirerend zijn? Of blijft
Franciscus toch de dwaze dromer, die zich buiten de samenleving
plaatst? Kortom een genoeglijk avondje theater. Maar ook een
avond die te denken geeft. (Zie ook: www.petervermaat.nl)
Datum vrijdag 10 november 2017
Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur, Cultureel Centrum Zuidhorn,
Jellemaweg Zuidhorn
Entree 10 euro (te betalen op de avond zelf)
Opgave via winterwerk of opgaveformulier in de bibliotheek
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6 Een dwarse gelovige: Peter Rollins
Soms loop je ineens tegen
iemand aan die je op
nieuwe, frisse ideeën
brengt. Die uitgekauwde en
vanzelfsprekende verhalen
en denkbeelden binnenste-
buiten keert en je opnieuw
laat nadenken over geloof,
religie, traditie en de kern
van waar je mee bezig bent.
Peter Rollins doet dit in
scherpe, gelijkenisachtige
verhaaltjes die vaak
aanleunen tegen de
bekende Bijbelverhalen die

we kennen. Rollins geeft er zelf commentaar bij, maar laat een
heleboel dingen ook open. Hij knabbelt en knaagt aan clichés maar
nodigt ons uit om nieuwe antwoorden te geven. Zijn speelsheid is
soms verraderlijk!
Waar hij zich in elk geval tegen verzet is “goedkope” troost, zoals
die geregeld in de kerk wordt aangeboden en aangeprezen. Hij pleit
eerder voor lef en eerlijk niet-weten, neemt de leegte die wij ten
diepste kunnen ervaren volkomen serieus. De titels van zijn boeken
zeggen al heel wat: De orthodoxe ketter en Verslaafd aan God.
In twee avonden wil ik een aantal van Rollins’ verhalen aan de
deelnemers voorleggen, waarbij ik eerder de rol van begeleider en
gesprekspartner inneem dan van inleider (die de antwoorden al
kent). De thema’s die Rollins aansnijdt zijn volgens mij ook zeer
geschikt voor wat jongere mensen, die vaak nog niet zo vastgeroest
zijn in eigen denkbeelden. Uitdagend!

Inleider Yke Luinenburg
Data woensdag 6 en 13 december 2017
Tijd en plaats 20 uur, consistorie Dorpskerk , Kerkstraat 18
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7 Bericht van grote vreugde of kreet van ontzetting?
In gesprek over het evangelie naar Marcus

Het woord evangelie bete-
kent letterlijk goed bericht. In
onze taal zouden wij
misschien zeggen goed
nieuws. Het evangelie naar
Marcus begint ook zo.
Letterlijk geciteerd: Begin van
het evangelie van Jezus
Christus (1:1). Misschien
betreft het de titel van het
geschrift door een over-
schrijver of uitgever er boven
gezet. Zeker bedoeld als
samenvatting van het hele

evangelie. De kern van het geschift aangaande Jezus is het goede
nieuws dat de geschiedenis, de wereld zelf tot een keerpunt
gekomen is. Ondanks het geweld en de macht van het Romeinse Rijk
mag de geschiedenis gezien worden als goed nieuws. De vraag voor
de lezer luidt: hoe kun je dit staande houden als bloed de straten van
Jeruzalem rood kleurt?
Merkwaardig is dat het slot van het evangelie volstrekt niet
correspondeert met dit mooie begin (16:8). Het evangelie eindigt
met de vrouwen als getuige van de opstanding. Hun reactie op deze
opstandingservaring: ze zeiden niemand iets en waren ontsteld. Dit
roept de vraag op: is het evangelie bron van vreugde of kreet van
ontzetting? Maakt het evangelie optimistisch of misschien juist
pessimistisch?
Gedurende een tweetal avonden willen wij het Marcusevangelie
tegelijk lezen vanuit de ontzetting, maar ook vanuit diepe vreugde.
Maakt het evangelie blij of worden wij ontzet door dit bericht
aangaande Jezus?

Verzoek: neem s.v.p. een Bijbel mee in een vertaling naar keuze
Gespreksleiding ds. Henk Pol
Data woensdag 10 en 17 januari 2018
Tijd en plaats 20 – 22.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18
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8 Rondje kerkenpad
 Omdat het best interessant is om uw neus
eens in een andere kerkelijke gemeen-
schap te laten zien, is er voor belang-
stellenden onder u een klein rondje
kerkenpad georganiseerd. U kunt op
zondag 14 januari en zondag 4 februari
2018 twee kerkdiensten in Groningen
bezoeken en met de aanwezigen napraten
over de dienst : een soort van “kerk-
proeverij”.
Hiervoor hebben we gekozen voor de Sint
Jozefkathedraal aan de Radesingel 2, de
kathedrale kerk van het bisdom

Groningen-Leeuwarden. Deze kerk is gebouwd in 1885-1887 door
Pierre Cuypers en zoon.
De tweede kerk is de Remonstrantse Gemeente aan de
Coehoornsingel 14. Deze kerk werd ontworpen en in 1882 gebouwd
door de Groninger
architect H. Ramaaker en
is in 2005 door de Japanse
architect Miriko Kira
gedeeltelijk verbouwd en
heeft een verrassende
nieuwbouw erbij gekre-
gen die bijna geheel uit
glas bestaat.

Nieuwsgierig geworden?  Geef u op voor deze 2 diensten of voor 1
van de twee.
De viering (hoogmis) in de St Jozef Kathedraal begint om 11 uur.
De dienst in de Remonstrantse Gemeente begint om 10.30 uur.
Wij denken aan een groep van maximaal 15 personen, mochten er
meer opgaven zijn, dan wordt dat geregeld.

Begeleider Renée ter Veer
Data zondag 14 januari en 4 februari 2018
Tijd en plaats in nader overleg (we rijden met enkele auto’s)
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9 Lijden en volhouden
Wij worden allemaal geconfronteerd met lijden, met eigen leed en
dat van anderen. Wat wij als lijden ervaren, zal per persoon
verschillen. Het hangt af van de betekenis die wij aan een ervaring
toekennen. We kunnen iemands pijn niet voelen, maar wel zijn lijden
begrijpen. Lijden heeft dus ook een maatschappelijke dimensie.
Op dit moment staat het thema 'lijden' hoog op de
maatschappelijke agenda. Hoewel de palliatieve zorg van een
uitstekend niveau is, blijven pijn, benauwdheid, afhankelijkheid en
angst ons bezighouden. Inmiddels zien ook veel mensen op tegen
een oude dag 'in de marge', ook als zij niet ziek zijn. Ingrijpende
discussies over 'voltooid leven' zijn het gevolg.
In deze gespreksgroep zullen
we nadenken over belangrijke
vragen m.b.t. lijden. Dat
gebeurt aan de hand van het
boek 'Lijden en volhouden' dat
afgelopen jaar onder redactie
van prof. dr. Theo de Boer en
dr. Dick Mul werd uitgegeven.
Eerst zullen we nagaan, hoe in
de Bijbel over lijden wordt
gesproken. Op de tweede
avond gaat het om de vraag: Is
het moreel aan te bevelen om
lijden vol te houden? In het
algemeen heeft volhouden
een hoge morele status.
Sporters bijvoorbeeld, die fors
over hun pijngrens gaan om te
winnen, kunnen rekenen op veel bewondering. Maar het is anders
als het gaat om lijden dat je overkomt of dat bijna ondraaglijk is. Op
de derde avond gaat het over 'voltooid leven'. Wat bedoelen we
daarmee? En wat voor soort lijden maakt dat mensen hun leven
voltooid achten en naar hulp bij zelfdoding verlangen?
Inleider ds. Jörg Buller
Datum dinsdag, 23 januari, 30 januari en 6 februari 2018
Tijd en plaats 20.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18
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10 Een patriot op de preekstoel
Johannes Ernestus Winter en de Hervormde Gemeente van Zuidhorn
De tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de
eeuw hebben de naam een periode van stagnatie en stilstand te zijn
geweest. De Gouden Eeuw was voorbij, waarin Nederland een voor-
aanstaande rol in de Europese handel en politiek had gespeeld.
Daarbij wordt dikwijls het Rampjaar 1672 als voorbeeld genoemd. De
kleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden slaagde er toch
maar in de aanvallen van drie tegenstanders te weerstaan. Dat was

nog eens een tijd!
We zullen ontdekken dat deze
periode veel spannender en le-
vendiger is geweest dan veelal
wordt gedacht. We gaan in op
de politieke situatie vóór en na
de Franse Tijd en op de ideeën
van de Verlichting, die ook het
denken over en het beleven
van de godsdienst hebben be-
invloed. Daarbij komt de
invloed van de Universiteit van

Groningen nadrukkelijk aan de orde en ook de rol van de Groninger
landadel, vooral die van de families Clant en Siccama.
Centraal op deze avond staat Johannes Ernestus Winter, predikant
te Zuidhorn van 1778-1841. Gedurende 63 jaar stond hij op de preek-
stoel van wat nu de Dorpskerk heet. Winter is een zeer interessante
persoon, die een grote rol speelde in deze regio. Hij hield zich niet
alleen met zijn werk in de kerk bezig, maar speelde een belangrijke
rol in het maatschappelijk leven. Zo was hij jarenlang secretaris van
de Commissie van Landbouw in de Provincie Groningen en secreta-
ris van het Departement Zuidhorn van de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen. De bedoeling is een beeld te schetsen van de Her-
vormde Gemeente van Zuidhorn in de 18de en 19de eeuw. Daarbij
wordt de gemeentezang niet vergeten! We zullen ervaren hoe, voor
zover we weten, in deze periode werd gezongen.
Inleider Kees Kugel
Datum: woensdag 14 februari 2018
Tijd en plaats 20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18
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11 Cantatedienst

In samenwerking met Bachorkest en Koor Vries en met Luuk Tuinder
als dirigent durven wij het weer aan om een cantate van Bach in te
gaan studeren en vervolgens uit te voeren in de dienst van zondag
18 februari 2018. Bach is altijd een uitdaging: het klinkt zoals muziek
zou moeten klinken, maar de weg er naar toe is spannend!
Wij voeren uit:
BWV 127: Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott.
Het orkest bestaat hier uit 2 hobo’s, 2 blokfluiten, een trompet en
strijkers. Het is een zogenaamde koraalcantate, waarbij de
sopraanpartij de melodie is van een lied in lange noten, de andere
partijen hebben hun eigen lijnen.
En een deel van
BWV 186: Ärgre dich, o Seele, nicht.
De tekst van het eerste deel is als volgt: Erger je niet, o ziel, omdat
het allerhoogste licht, Gods glans en evenbeeld zich hult in de
gedaante van een knecht; erger je niet, o ziel.
Cantate 127 verhaalt dan wat deze knecht moet doorstaan om ons
te bevrijden.

Repetities:
Donderdag 7 december, 19.30 – 21.30
en zondag 17 december 11.30 – 13.30 uur
Zondag 7 en 28 januari van 11.30 -13.30 uur
Donderdag 8 en 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur
Zaterdag 17 februari van 13.00 tot 15.00 uur
Zondag 18 februari om 08.45 uur doorloop, de dienst begint om
10.00 uur

Opgave via Winterwerk of bij Reinder van der Molen,
vandermolen.reinder@gmail.com
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12 Stefan Hertmans, De bekeerlinge, 2016
Gesprek naar aanleiding van een roman
Het veranderen van geloof of
levensovertuiging kan diep ingrijpen in het
leven. Meestal is liefde een aanleiding. Het
betekent afscheid van de eigen familie en
omgeving, van geleerde overtuigingen.
Ingrijpend. Stefan Hertmans schrijft over
een vrouw uit gegoede kring, die van
christelijke huize is. Plaats van handelen:
het noorden van Frankrijk. Tijd: de elfde
eeuw. Vigdis ziet de jonge, joodse David,
afkomstig uit Narbonne in het zuiden. Hij
is student aan een jeshiva. Vigdis voelt zich
tot hem aangetrokken. Er ontstaat een

geheime liefdesrelatie tussen de twee. David en Vigdis besluiten te
vluchten naar Narbonne. Zij worden achtervolgd door ridders in
dienst van haar vader. In Narbonne wordt Vigdis Hamoutal, een
joodse vrouw. Zij vluchten verder naar een dorp in de Pyreneeën.
Als David vermoord wordt bij een rooftocht van kruisridders en haar
oudste twee kinderen ontvoerd worden gaat Hamoutal op
zoektocht naar Egypte. Daar trouwt zij opnieuw. Toch blijft zij haar
twee oudste kinderen zoeken. Zo komt zij opnieuw in de Pyreneeën.
De tijd waarin het verhaal speelt is turbulent: kruistochten, ketterse
groepen (o.a. katharen).
Hertmans vertelt niet alleen het verhaal van Vigdis/Hamoutal, maar
vertelt ook over zijn eigen reis als nabootsing van die middeleeuwse
reis. Al met al een mooi geschreven boek met een interessant
thema. Een historisch decor aangevuld met verbeelding.
Op één avond willen wij kijken naar het boek, inzicht krijgen in de
tijd van het verhaal, maar vooral met elkaar spreken over de
bevrijding en het verlies bij het veranderen van religieuze
overtuiging. Actueel in een tijd met huwelijken tussen christenen en
moslims.
Gespreksleiding ds. Henk Pol
Datum woensdag 21 februari 2018
Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur, RK pastorie
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13 Armoede en schulden
In het najaar van 2016 werd de serie Schuldig uitgezonden op tv. Je
maakte kennis met mensen die problematische schulden hadden en
ook met de deurwaarder en hulpverleners. Het werden mensen met
een gezicht en een eigen geschiedenis. Ditte, Carmelita, Ron en
Ramona (de mensen uit de serie) zijn geen uitzondering. Heel veel
mensen hebben financiële problemen. Ook in Zuidhorn en
omgeving.

De kerken in het Westerkwartier werken samen in het Kerkelijk
Platform Westerkwartier en een van hun activiteiten is het
schuldhulpmaatjesproject. Als je concreet wilt helpen, kun je
contact opnemen met Arie Noordhoff (tel. 06-27892836 of zie de
website van het KPW).
Deze avonden zijn bedoeld om kennis te maken met de mensen uit
de serie; hoe zijn ze in deze situatie terecht gekomen? En hoe
houden ze zich staande?  We hopen wat meer inzicht te krijgen in de
oorzaken van armoede en wat het betekent om arm te zijn en te
moeten leven met schulden. Misschien hebben we zelf ervaring dat
het moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen?
Het is de bedoeling op de tweede avond iemand uit te nodigen die
in kan gaan op concrete vragen en op de situatie in de gemeente
Zuidhorn.

Inleidster pastor Hilda van Schalkwijk
Data donderdag 1 en 8 maart 2018
Tijd en plaats 20.00 uur, Rk pastorie
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14 Film: Life of Pi

In de film Life of Pi is de hoofdpersoon een Indiase jongeman – zoon
van de eigenaar van een dierentuin – die beïnvloed is door
Hindoeïsme, Christendom en Islam. Hij maakt na een schipbreuk een
bizarre reis in een reddingssloep met onder andere een tijger als
medepassagier. Het is mooi om te zien hoe hij zich in leven probeert
te houden – en de tijger te sparen. In zijn drang om te overleven
worstelt hij ook met zijn levensovertuiging(en), die hem soms
wanhopig maken maar vaker nog steun geven tijdens zijn barre
tocht.

De omgang met verschillende geloofstradities, de soms
sprookjesachtige sfeer, de vindingrijkheid en bijna naïeve zuiverheid
van Pi maken de film tot een boeiend uitgangspunt voor gesprek.

Inleider Yke Luinenburg
Data dinsdag 14 en 21 maart 2018
Tijd en plaats 20.00 uur, Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16
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15 Homo Deus
De strijd tegen
honger en ziekte lijkt
voor een groot deel
te zijn gewonnen.
Het staat niet meer
voorop in onze
agenda.
De historicus Harari
schrijft in zijn boek
‘Homo Deus’: als er
minder honger,

ziekte en oorlog komt, zal de mens een nieuwe agenda zoeken.
Onze economische groei, levert een overvloed aan eten, medicijnen,
energie en ruwe grondstoffen op maar zorgt ook voor vervuiling en
opwarming van de aarde. Het succes van onze wetenschappelijke
prestaties zal ons volgens Harari ook verleiden tot het streven naar
onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid. Homo sapiens, wordt
Homo deus, mens god. Worden we er gelukkiger van als we
bijvoorbeeld twee keer zo oud worden? Zullen ons geloof dat het
menselijk leven heilig is, de angst voor de dood en de wetenschap
er voor zorgen dat we steeds langer zullen leven? Als de mens
eenmaal zijn eigen nageslacht kan ontwerpen en de vrije markt doet
zijn werk dan dreigt er een nieuwe tweedeling te ontstaan tussen
rijk en arm. Dan mogen die kansarme armen het vuile werk
opknappen. Als de robotisering ze niet werkloos heeft gemaakt…
De mens is zo machtig geworden, dat we God naar de kroon steken,
maar weten we wel wat we met die macht aan moeten?
In drie bijeenkomsten willen we verkennen waar de
wetenschappelijke revoluties ons hebben gebracht, wat kansen en
bedreigingen zijn en wat de invloed van de mens zelf (nog) is.

Inleiders Koos Slagter en Yke Luinenburg
Data woensdag 4, 11 en 18 april 2018
Tijd en plaats 20.00 uur, Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16
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16 Kloosterweekend in Heeswijk-Dinther
De norbertijner abdij van
Berne in Heeswijk-
Dinther is een begrip in
Rooms-katholiek
Nederland. De drukkerij
maakt liturgieën die in
het hele land gebruikt
worden. Daarnaast
worden er prachtige
boeken uitgegeven.

Norbertijnen? De eigen website legt het zo uit:
“De bronnen van de norbertijnse spiritualiteit zijn naast de Bijbel en
de traditie, de Regel van St. Augustinus en de idealen van St.
Norbertus. De rode draad door de regel van Augustinus is de liefde.
Vaak wordt de regelvader dan ook afgebeeld met een brandend
hart in zijn hand.
Het ideaal van Norbertus was om de kerk van binnenuit te
vernieuwen naar het ideaal van de armoedebeleving en het
gemeenschapsleven. Zo ligt in de norbertijnse spiritualiteit het
accent op beide elementen: gemeenschap stichten naar binnen en
naar buiten op kerkopbouw, op verdieping van het geloofsleven
vanuit de eigen gemeenschap, op actie en contemplatie.”

Wij zullen net als andere jaren de getijden – de diensten door de dag
heen – volgen. Daarnaast is ruimte om te wandelen, samen te eten
en te praten. En stil te worden.

Begeleiding Yke Luinenburg
Data vrijdag 6 tot en met zondag 8 april 2018 (vertrek
vrijdagmiddag met enkele auto’s)
Plaats Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther
Kosten verblijf €100
Nadere informatie via winterwerkzuidhorn@planet.nl



21

17 Pelgrimspad
Bij het verschijnen van dit WinterWerkboekje is het Pelgrimspad nog
ver weg, pas volgend jaar april. De datum ligt vast, maar verder nog
niets. Dat past ook bij een pelgrimstocht. Je weet niet wat je zal
tegenkomen, welke tegenslagen en welke verrassingen er voor je
liggen. Je kunt niet verder zien dan tot aan de volgende bocht…

Het afgelopen jaar startten we bv. wat later omdat een van de
deelnemers op weg naar het beginpunt vast kwam te zitten
vanwege de Trekkertrek. Toen hij er was, konden we vertrekken.
Het was een mooie, afwisselende tocht in de buurt van Oudemolen.
Het weer was prima, zon en later een druppel regen. De verhalen
van Toon Tellegen riepen vragen op: of je weleens zou willen ruilen
met iemand anders, over boosheid en over vertrouwen dat het goed
komt (of niet).

Toen we er bijna
waren werd de lucht
donker. Terwijl we
nog stonden te
kijken naar een
paartje ooievaars dat
elkaar klepperend
begroette, begon
het te stortregenen!

Zodoende kwamen we als verzopen katten in het restaurant aan.
Dat maakte ons niet uit, want daar was koffie met gebak!
Zo rondden we het Pelgrimspad tevreden af.
Echt, ik kan het u aanraden; ga ook een keer mee!

Begeleiding pastor Hilda van Schalkwijk
Datum zaterdag, 14 april 2018
Tijd en plaats 9.30 uur vanaf parkeerplaats hotel In ’t Holt
Lengte rond de 10 km
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Aanbod in de regio
In de nabije omgeving van Zuidhorn worden ook interessante activi-
teiten georganiseerd. Wij proberen in onze regio een mooi en
evenwichtig programma aan te bieden waarbij de gemeentegren-
zen overschreden worden. U kunt daar gebruik van maken. Probeer
het ook eens, ga samen naar een lezing of kring toe!

Selectie uit het aanbod Vorming en Toerusting Niekerk-Oldekerk-
Faan-Enumatil:

Geloof en Wetenschap
In huiskamerkring worden 5 à 6  keren per seizoen gesprekken ge-
voerd over actuele onderwerpen met betrekking tot eigentijds
geloven en leven.
gespreksleider ds. H. Pol uit Zuidhorn
datum 1e keer 11 oktober
plaats Meynemaheem 13
opgave Jikky Grashuis, tel.: 0594-612271 e-mail: jikky@home.nl

Rondleiding Martinikerk, Groningen
plaats Groningen
wanneer zaterdag 14 oktober om 15.00 uur
kosten € 3,50 per persoon, minimaal 10 personen
vertrek 13.45 uur vanaf ‘Ons Centrum’
opgave voor 1 oktober bij Jikky Grashuis tel.: 0594-612271,  e-mail:
jikky@home.nl

Leren van Luther
spreker ds. Jörg Buller, PKN-Luthers predikant , Zuidhorn
plaats ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1 in Niekerk
wanneer 31 oktober om 19.45 uur
opgave ds. Wybe Feenstra, tel. 502510 e-mail:

w.feenstra71@online.nl

Kijken naar christelijke kunst
spreker dr. Jan L.de Jong, Universitair docent RUG, Kunstgeschie-
denis van de vroeg moderne tijd
plaats ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1 in Niekerk
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wanneer dinsdag 21 november 19.45 uur
opgave ds. Wybe Feenstra,  502510  e-mail: w.feenstra71@online.nl

Luther en Kerkmuziek
spreker(s) Jan de Vries / Kees Kugel
plaats ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1 in Niekerk
wanneer 12 december 19.45 uur
opgave Tisa Huisman, tel.:503152 e-mail: tisahuisman@home.nl

Liberaal Christendom
Begin 2016 verscheen het boek ‘Liberaal Christendom’.
Ervaren, doen, denken. Het trok meteen de aandacht, kreeg een
aantal positieve recensies en is inmiddels aan een derde druk toe.
In ‘Liberaal Christendom’ presenteren elf auteurs van protestantse
huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke
traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder
de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting
atheïsme.
spreker prof.dr. Wouter Slob, hoogleraar RUG en predikant in Zuidla-
ren
plaats ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1 in Niekerk
wanneer 10 januari 19.45 uur
opgave Oeb Amersfoort,  504311,e-mail
oebamersfoort@hotmail.com

Omgaan met verlies
Ds. H.J. Meyer, emeritus predikant uit Roden, gaat met ons in ge-
sprek over ‘Omgaan met verlies’. Hij doet dit aan de hand van het
boek Mintijteer.
inleider ds. H.J. Meyer
plaats ‘Ons Centrum’
wanneer 20 maart om 19.45 uur
opgave en uittreksel Jikky Grashuis, tel.: 0594-612271, e-mail:
jikky@home.nl
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Op het moment dat dit boekje gedrukt moest worden, hadden we
nog geen informatie uit Leek of Aduard. Door het vertrek van
Freerk Hovinga is het aanbod aan vorming en toerusting in Grijps-
kerk e.o. dit seizoen erg beperkt.

Het aanbod aan vorming en toerusting in het Westerkwartier
kunt u ook vinden op de website:
 http://classiswesterkwartier.webklik.nl/page/agenda

Of kijk eens op http://www.inhetwesterkwartier.nl/agenda

WinterWerk?

Daar word je warm van!


