KOM IN BEWEGING!
Protestantse gemeenten van
Appelscha, Donkerbroek/Haule, Frieslands End
en Oosterwolde c.a.
Seizoen 2018-2019
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Voorwoord
“Buurten bij elkaar”.
Zo proberen we ons aanbod van V&T niet alleen in tijd te spreiden maar
ook te spreiden over de verschillende dorpen. En als het even kan, proberen we ook gebruik te maken van de kleinere Dorpskerken.
In het afgelopen vergaderseizoen hebben we ons zelf de vraag gesteld
om ook jonge ouders en jongeren meer met ons aanbod uit te dagen.
Het is best wel lastig. Vorig jaar was de zaterdagmiddag met Elly & Rikkert wel heel erg aansprekend.
Ook in het filmaanbod proberen we af en toe een film te kiezen die ook
gezien wordt door jongeren. Daarnaast zochten we naar aansprekende
inleiders die ons iets kunnen vertellen over geloofsopvoeding.
En natuurlijk is er ook dit komende seizoen weer een rijk en gevarieerd
programma op het terrein van muziek.
We nodigen een ieder van harte uit om er eens door heen te bladeren.
En we hopen natuurlijk dat mensen zich opgeven.
Vooral de eerste opgaven zijn voor ons van belang. We krijgen zo een
indicatie of een programma voldoende belangstelling oproept. Vooral
met het oog op sprekers die een heel eind moeten reizen of met duurdere projecten is deze indicatie voor ons van belang.
Dat betekent natuurlijk ook dat afmelden kan en dat later aanmelden ook
prima is.
Tegenwoordig gaat veel via de mail. Dus opgeven via de mail heeft wel
de voorkeur. Want dan hebben we gelijk het goede mailadres. Maar
handgeschreven mag natuurlijk ook.
We hopen dat velen ook dit jaar weer volop gaan buurten bij elkaar.
Mocht u of mocht jij in ons aanbod belangrijke vraagstukken missen, dan
horen we dat graag. Soms slaan we een jaartje over, soms bedenken we
nieuwe onderwerpen. Maar we nodigen iedereen van harte uit met ons
mee te denken
Veel plezier met alle activiteiten.
Ontvang allen een hartelijke groet,
Ds. Wieger Baas (Voorzitter V&T)

Spelregels
Niet iedereen heeft evenveel geld om handen. En soms ben je al blij dat
je de normale uitgaven kunt doen. Je zou op het terrein van V&T wel
mee willen doen maar dat kan Bruin eenvoudigweg niet trekken, neem
dan contact met ons op. We proberen onze prijzen laag te houden.
We hanteren speciale V&T tarieven voor de koffie en de thee, namelijk
€ 1,00 per kopje.
Dit jaar is er in elke gemeente weer een filmavond.
Omdat wij voor elke film auteursrechten moeten betalen zullen we voor
elke avond € 5,00 onkostenvergoeding vragen.
Dit is incl. koffie / thee
Soms kent een activiteit een maximum of een minimum aantal deelnemers. We begrijpen dat de opgaven dan nauwlettender in de gaten gehouden worden. Bij een maximum geldt de volgorde van opgave.
Bij een minimum kan een activiteit afgezegd worden.
We proberen de deelnemers een herinneringsmail toe te sturen.
En vaak proberen we onze activiteiten bekendheid te geven met de hulp
van de Nieuwe Ooststellingwerver, Facebook, de kerkbladen en de websites van de deelnemende gemeenten en posters die soms wijder verspreid worden.
Om niemand dwars te zitten, vragen we bij de activiteiten op zondag
geen entree. Voor de één geen probleem, een ander heeft wellicht moeite om geld op zondag uit te geven.
En om geen extra drempel op te werpen voor de toegankelijkheid, vragen we vaak een vrije bijdrage. Nu hopen we natuurlijk wel dat ieder
eventjes in zijn of haar eigen beurs kijkt wat je kunt bijdragen. Want …
wij kunnen alleen maar doorgaan met onze activiteiten als we samen
voldoende in de pot vrije bijdrage sparen.
Hartelijke dank voor ieders hulp in welke vorm ook.

Woensdagochtend op ‘Nij Kleaster’
Misschien een mooi idee om op eigen initiatief te ondernemen:
op iedere woensdag houdt ‘Nij Kleaster’ in Jorwert een “Kleasterkuier”
rond het dorp.
Een ieder kan hier aan mee doen en aanmelden is niet nodig. Overigens
dient een groep (meer dan 4 personen) zich wel aan te melden! Dan is
het ook handig om dat te melden bij de Commissie Vorming en Toerusting. Heel graag!
Hoe ziet de woensdagochtend er dan uit?
09.30 uur:
Ochtendgebed in de kerk
10.00 uur:
Koffie/Thee
10.30 uur:
Kleasterkuier
12.00 uur:
Lunch (zelf meebrengen en delen)
Daarna afscheid en vertrek
Er wordt een bijdrage van € 5,00 aan de deelnemers gevraagd.

1. Leo Fijen: “Een uitnodigende lokale kerk”
Wanneer:
Gespreksleider:
Aanvang:
Locatie:
Eigen bijdrage:

Maandagavond 10 september 2018
Leo Fijen, presentator NCRV-KRO/RKK
20.00 uur, koffie/thee staat klaar vanaf 19.45 uur
Het Anker, Oosterwolde
€ 5,00 incl. koffie/thee

“Ik kom graag weer naar Oosterwolde (Fr.) om te spreken over de lessen
die we van kloosters kunnen leren, om als lokale kerk meer uitnodigend
te zijn. Met open deuren mensen verwelkomen,” mailde Leo Fijen ons als
antwoord op onze vraag of hij weer een avond bij ons wilde verzorgen.
We zijn verheugd, dat deze aimabele en inspirerende man weer naar
Oosterwolde komt.
Sinds 1 januari 2009 is Leo Fijen Hoofd RKK-zendtijd. Daarnaast is hij
presentator van het Geloofsgesprek, dat op de zondagochtend op tv
wordt uitgezonden. Tevens is hij auteur van een tiental boeken. Zijn laatste boek is ‘Kloostermensen’, waarin Fijen kloosterlingen laat vertellen
over hun intrede.
Een prachtig boek.
Leo Fijen is geboren op 5 augustus 1955 te Halfweg. Hij studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij doceerde enkele jaren
Geschiedenis aan een MBO-instelling. In 1988 kwam hij bij de KRO waar
hij aan de slag ging als redacteur/verslaggever bij de programma’s
‘5 voor 12’ en ‘Kruispunt’.
Ook presenteerde Fijen de prachtige tv-serie ‘Het eilandgevoel van
Schiermonnikoog’, met o.a. Ernst Daniel Smid, Stef Bos, Angela Groothuizen en vele andere eilandgangers. Verder sprongen zijn kloosterbezoeken aan Nederlandse kloosters en kloosters in het buitenland er uit,
die vele, vele kijkers trokken.

2. Kerktheater: Vilde katschke
(Trio Wilde Eend)
Klezmer muziek en verhalen, met de voorstelling ‘LECHAJIM’
Wanneer:
Begeleiding:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Vrijdagavond 21 september 2018
Ds. Janos Schellevis
19.30 - 22.00 uur
De Schutse, Appelscha
Vrije bijdrage

Na het succes van vorig jaar wordt de kerkzaal van Appelscha opnieuw voor een avond
‘kerktheater’ als het podium wordt gebruikt
voor het ontspannende avondje uit. Een vertelconcert met verhalen over Joodse feesten
zoals Pesach (Pasen) en Poerim (het joodse
carnaval), Soekot (Loofhuttenfeest) en Chanoeka (Lichten-feest). Het glas wordt geheven en een uitbundig ‘Lechajim!’ klinkt om
het leven te vieren. Het zijn in alle opzichten
feestelijke volksverhalen vol wijsheid en humor. Met bijpassende feestmuziek worden
deze verhalen tot leven gewekt.
Ook zeer geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De voorstelling duurt 2 x
45 minuten.
Gotfridd van Eck van ‘Trio Vilde Katschke’ heeft velen elders al uitstekend vermaakt met joodse muziek en verhalen. Zijn Trio verandert wel
eens van samenstelling, maar maakt altijd in combinatie met het verteltalent van Gotfridd en allerlei fluiten die hij geweldig bespeelt, veel enthousiasme bij het publiek los! Meer info op www.wilde-eendproducties.nl met
onder media wat muziek en TrioWildeEend op YouTube.

3. Sacrale dans
Wanneer:
Begeleiding:
Data:
Aanvang:
Locatie:
Eigen bijdrage:

Dinsdagavond
Ruth van Dalen
25 september, 9 en 23 oktober,
6 en 20 november en 4 december 2018
19:30 uur
Het Anker, Oosterwolde
€ 12,50 p.p. per avond

Sacrale kringdansen zijn eenvoudige dansen, die we dansen samen in
de kring. Het zijn veelal rustige, ingetogen dansen, die worden afgewisseld met meer uitbundige (folklore) dansen.
Het is een (nieuwe) vorm van gebed, maar dan met je lichaam, door te
bewegen met je handen en voeten. Als docent laat Ruth van Dalen zich
inspireren bij de keuze van dansen, door de jaarfeesten en jaargetijden.
Het is voor iedereen toegankelijk, van jong tot ouder. Wanneer je meer
wilt weten, kijk dan op de website: www.motusruth.nl of kijk eens wat je
nog meer kunt lezen en kan zien aan dansfilmpjes op het internet over:
Sacred Dance.
Van harte welkom in de kring en kom het zelf ervaren.

4. Samen aan de kuier
Wanneer:
Begeleiding:
Data:

Aanvang:
Locatie:
Aantal:

1ste Woensdag van de maand
Ds. Wieger Baas
2018: 3 oktober, 7 november, 5 december,
2019: 6 februari, 6 maart, 3 april,
woensdag 1 mei voor dag en dauw
8.30 uur
de eerste keer in Pro Rege, Donkerbroek
maximaal 15 deelnemers

“We worden vandaag de dag geleefd”.
Soms is het heel fijn, dat je niet bij alles hoeft na te denken.
Maar soms is dat ook wel eens vervelend. De drukte voelt als een harnas en je merkt dat de ruimte om te ademen benauwend knelt.
Soms zijn we stil: wat schreeuwt er in mij om aandacht
Soms delen we onze gedachten
en komen tot herkenning
en erkenning
Soms praten we in de grote groep en soms verbazen we ons
Soms praten we één op één en blijft het ook tussen ons
We komen samen,
we praten met elkaar
we steken de Kaars aan als teken van God hier in ons midden
we horen een tekst uit de Bijbel
we bidden een kort gebed
we gaan al wandelend op weg
de ene keer dichter bij me zelf
de andere keer verder van me af
en soms voelt God erbij.

5. Leerhuis “Christendom à la Jezus”
Wanneer:
Begeleiding:
Data:

Locatie:
Boek:
Eigen bijdrage:

Donderdagavond
Peter van `t Riet
2018: 4 oktober, 1 november, 29 november (avond
met Peter)
2019: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 28 maart
(avond met Peter)
Het Anker, Oosterwolde
Christendom à la Jezus, ISBN 90-259-5265-8
€ 30,00

Dit winterseizoen vervolgen wij onze leerhuis avonden met het boek
“Christendom à la Jezus” geschreven door Peter van ’t Riet. In het vorig
seizoen hebben we al enkele hoofdstukken met elkaar besproken. Er
resten ons nog 6 hoofdstukken. De eerste hoofdstukken hebben ons
geleerd hoe belangrijk het is voor een christen om zich te verdiepen in
het jodendom. Immers, het christendom is uit het jodendom voortgekomen. Welke betekenis moeten we geven aan de joodse oorsprong van
het christelijk geloof? We bespreken met elkaar diverse thema’s, zoals
de eredienst, het gebed, de doop, de maaltijd, verzoening. Peter van
’t Riet beschrijft deze thema’s vanuit de joodse bronnen, zoals Jezus die
leerde en praktiseerde, en zoals we die aantreffen in het Nieuwe Testament.
Samen willen we ons gaan verdiepen in de joodse wortels van ons christelijk geloof.
U bent van harte welkom.
Informatie en aanmelden: Symen Timmermans 0516-491280 of 0648137953 stimmermans@rocfriesepoort.nl

6. Samen de Bijbel lezen
Wanneer:
Begeleiding:
Data:
Tijden:

Locatie:

2de Maandag van de maand
Ds. Wieger Baas
2018: 8 oktober, 12 november,
2019: 7 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april
14.00 - 16.00 uur; 19.30 - 21.30 uur
NB. Op 11 maart ’s avonds i.v.m. Kunstwerf geen
Samen Bijbel lezen.
’s middags in Het Anker, Oosterwolde
‘s avonds Pro Rege, Donkerbroek

Wat stellen we ons ten doel?
We lezen samen hetzelfde Bijbelverhaal. En daar hebben we iets gelezen dat ons raakte. Of wat we niet begrijpen. Of ik hoorde ooit eens iemand over deze woorden vertellen dat … . Dus niet zozeer theologie.
Maar gewoon mijn verhaal met dit Bijbelgedeelte.
Vorig jaar zijn we ook op de middag gaan zitten. Vooral in Oosterwolde
waren er ouderen die behoefte hadden aan het onderlinge gesprek
rondom de Bijbel en het persoonlijke leven.
Misschien dat we ’s middags ook eens gaan kijken naar gedichten die
ons troost bieden. We kijken vol verwachting uit waar onze levens ons
mee naar toe nemen.
Vorig jaar hebben we ook wel ontdekt dat we soms over teksten in de
Bijbel struikelen. We merken ook wel dat ons eigen leven ter sprake
komt.
Het is voor mij een plezierige ontdekking dat we zo open en vrijuit over
de Bijbelverhalen kunnen spreken.
Af en toe zal ik wel eens wat informatie geven maar ik merk wel dat het
bij mij vooral de voorkeur heeft van het persoonlijke gesprek rondom dit
Bijbelverhaal.
Al eeuwen wordt dit zelfde verhaal door mensen gelezen. En nu wij. En
als God al eeuwen met deze woorden tot mensen spreekt wat zegt Hij
dan tegen mij, Vandaag?

7. Zijn God en Allah dezelfde?
Wanneer:
Begeleiding:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Woensdagavond 10 oktober 2018
Ds. Peter Pit
19.30 uur
Pro Rege, Donkerbroek
Vrije bijdrage

Soms kun je iemand horen zeggen: “God en Allah zijn onmogelijk dezelfde, want ze zijn zo verschillend.” In die lijn is er binnen de Protestantse Kerk jaren geleden een nota verschenen waarin staat dat moslims en
christenen niet samen kunnen bidden. En in een verklaring, ondertekend
door zulke verschillende protestantse figuren als de vrijzinnige ds. Nico
ter Linden en de Gereformeerde Bondsleider Ir. Jan van der Graaf, stond
dat we er niet van uit moesten gaan dat God en Allah dezelfde zijn. Voor
veel evangelische en reformatorische christenen is dit allemaal nog te
voorzichtig en zij stellen dat de Islam duivels is en Allah eerder als demon dan als God gezien moet worden. Aan de andere kant benadrukt
het door veel moslimleiders geschreven handreiking ‘A Common Word’
(Een Gemeenschappelijk Woord), juist het geloof in dezelfde God en zijn
er veel kerken en christenen die dat hebben onderschreven.
Op deze avond zal ds. Peter Pit met verhalen uit de theologie, de geschiedenis en de zending laten zien waarom hij gelooft dat God en Allah
dezelfde zijn en waarom dit heel belangrijk is voor ons eigen geloof, onze
wereld, evangelisatie en zendingswerk en onze relatie met moslims, met
het Oude Testament en met het Joodse geloof.

8. Psalmen Drieluik met workshop
Wanneer:
Begeleiding:
Data:
Aanvang:
Locatie:

Donderdagavond
Ds. Janos Schellevis
25 oktober, 8 november en 22 november 2018
19.30 – 22.00 uur
De Schutse, Appelscha

Wie in de Psalmen leest of ze zingt, merkt dat het
liederen zijn met heel verschillende menselijke emoties. In hun beschrijvingen en gevoelsuitingen zijn ze
echter universeel en tijdloos, ongeacht hun schrijvers
en ontstaansperiodes. We hebben allemaal vast onze geliefde Psalm waarbij o.a. 23, 42, 139 en 150
tophits zijn.
De eerste avond is inleidend waarbij we o.a. gaan
kijken naar het ontstaan, het gebruik en de poëtische
structuur en de auteurs van de Psalmen en luisteren
naar een aantal Psalmen op heel verschillende manieren uitgevoerd. Ook gaan we in op ons eigen
Psalmzingen in de protestantse geschiedenis. De overige 2 avonden
laten we ons leiden door 2 auteurs van vertalingen/bewerkingen van de
Psalmen. De 2e avond zal dat zijn door Piet Thomas, die de beelden van
de oorspronkelijke tekst waar wij ze niet meer begrijpen heeft omgezet
naar voor ons herkenbare beelden. Maar qua woordgebruik en sfeer de
Psalmstijl blijft volgen. We zullen luisteren naar enkele van zijn Psalmen
die op CD prachtig voorgedragen worden door Stan Milbou, met speciaal
hiervoor gecomponeerde muzikale intermezzo’s.
De 3e avond volgen we de gedichten die Karel Eykman maakte bij de
Psalmen. Hij laat de Psalm qua sfeer en taalgebruik helemaal los en is
uitdagend in zijn stijl, heel verfrissend in zijn woordgebruik en directe taal
waarin hij raak formuleert en op zijn beeldende manier de toon van de
Psalm goed treft en de nodige kracht bij zet. Zoals we dat van hem uit
andere publicaties gewend zijn.
Drie heel verschillende ingangen dus voor het boek van de Psalmen en
het workshopelement zit hem in het feit dat we ons ook in kleine groepjes
over een enkele Psalm gaan buigen…

9. Op het snijpunt van religie en kunst:
Troostrijke symbolen rond de dood
Wanneer:
Lezing:
Aanvang:
Locatie:
Eigen bijdrage:

Maandagavond 29 oktober 2018
Marian van Caspel-van Til
20.00 uur (tot 22.00 uur)
Dorpskerk, Oosterwolde
€ 8,00 (incl. koffie of thee)

Een avond in samenwerking met de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk, commissie Vorming en Toerusting en stichting Kunstwerf.

De westerse kunstgeschiedenis is rijk aan beelden rond overlijden en
dood. De beroemde ‘duiker’ uit Paestum bijvoorbeeld, ontdekt in een graf
uit de eerste helft van de 5de eeuw voor Christus, is een beeld voor de
overgang naar ‘de andere wereld’.
Veel later, aan het begin van de 19de eeuw, maakte de grote schilder van
de romantiek, Casper David Friedrich, op 30-jarige leeftijd een tekening
van zijn denkbeeldig graf: “Hier ruhet in Gott C.D. Friedrich”. Boven het
graf voegt een vlinder zich bij vier andere vlinders. Het zijn beelden voor
de zielen van zijn overleden moeder, broer en zusters.
In deze lezing brengt kunsthistorica mevrouw Van Caspel een aantal
inspirerende en troostende beelden voor de overledenen in kaart. Daarnaast behandelt zij symbolen van de dood zoals die bijvoorbeeld te vinden zijn op 17de-eeuwse vanitas-schilderijen en familieportretten, maar
ook in het werk van hedendaagse kunstenaars als Damien Hirst, Marlene Dumas en Marc Mulders.
Marian van Caspel studeerde
kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en is
als docent kunstgeschiedenis
onder meer verbonden aan de
Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs te Amsterdam.

10. Hopeloos hoopvol.
Belijdenissen van een postmoderne pelgrim
Gesprekskring Raad van Kerken Oosterwolde
Wanneer:
Begeleiding:
Data:
Aanvang:
Locatie:
Materiaal:

Dinsdagavond
Da. Lieuwkje Cnossen
2018: 30 oktober, 27 november, 18 december
2019: 22 januari, 19 februari, 19 maart
19.30 uur (tot 21.30 uur)
Franciscuszaal, Rooms Katholieke kerk,
Quadoelenweg 3, Oosterwolde
John D. Caputo, Hopeloos hoopvol.
Belijdenissen van een postmoderne pelgrim
Skandalon € 22,50 ISBN 978-94-92183-59-0

In 'Hopeloos hoopvol' beschrijft John D. Caputo (1940) zijn spirituele reis
van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren
staarde, tot de postmoderne filosoof 'na de dood van
God' die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk
van God.
Een religie zonder religie, Caputo is er al jaren naar op
zoek, maar niet eerder beschreef hij dit zo persoonlijk
en doorleefd als in dit boek. Religie en beelden van
God zijn al gauw obstakels om door te dringen tot het
hart van religie. Hij zoekt naar een religie waarbij het
niet draait om het zeker weten, maar om onze geopende handen. Hij
noemt het de religie van de roos, die geen waarom kent en bloeit omdat
ze bloeit.
'Hopeloos hoopvol' is een humoristisch, toegankelijk én diepgaand spiritueel werk.
We gaan in gesprek over dit inspirerende boek. Daarbij is er ruimte voor
onze eigen ervaringen en inbreng. Wat betekent geloven voor ons en
wat geeft ons hoop?

11. Theater: Concert Gregorian Voices
-Gregoriaans ontmoet popWanneer:
Begeleiding:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Vrijdagavond 23 november 2018
Dieneke Grit
20.15 uur (verzamelen bij de ingang rond 20.00 uur)
Parochie kerk, Crackstraat 13 te Heerenveen
€ 22,50

Op vrijdagavond 23 november kunt u mee naar een heel bijzonder concert van de Gregorian Voices. Dit is een achtkoppig koor met stuk voor
stuk uitmuntende solisten. De meermaals onderscheiden groep wil de
traditionele orthodoxe kerkmuziek doen herleven. Ze treden daarmee in
de voetsporen van het beroemde koor Gloria Dei. Gekleed in traditionele
monnikshabijten creëren The Gregorian Voices een mystieke sfeer, een
klankwereld die tijd, religie en taal overstijgt.
Het programma bestaat
uit twee delen. Tijdens
het eerste deel klinkt
prachtig Gregoriaans
koorgezang, Orthodoxe
kerkmuziek en liederen
en madrigalen uit de
Renaissance- en Baroktijd. Het tweede deel
bestaat uit klassieke en
hippe popnummers gestoken in een jasje van Gregoriaanse stijl. Klassieke popnummers van onder meer Bob Dylan, ABBA, Leonard Cohen,
Rod Stewart, Queen en Simon & Garfunkel zullen op unieke wijze worden uitgevoerd. Koorleiding: Georgi Pandurov
Speciaal voor Vorming en Toerusting zijn er 20 kaarten gereserveerd.

12. 10 jaar Vocaal Ensemble A Capelli:
Terugblik en Vooruitblik
Wanneer:
Leiding:
Aanvang:
Locatie:
Toegangsprijs:

Zaterdagavond 24 november 2018
David van Roijen
19.30 uur
Het Anker te Oosterwolde
€ 8,00

In 2018 is het niet alleen 10 jaar geleden dat A Capelli werd opgericht,
ook dirigent David van Roijen studeerde een decennium geleden af.
Destijds stond het Stabat Mater van Pergolesi op het programma en om
de cirkel rond te maken, staat dit stuk ook nu weer op het programma.
Dit meesterwerk van Giovanni Battista Pergolesi staat niet op zichzelf:
het wordt aangevuld met enkele hoogtepunten uit projecten van de voorbije vijf jaren, met werken van Middeleeuwse componisten als Orlandus
Lassus, barokke meesters als Pachelbel tot en met hedendaagse artiesten als Ola Gjeilo. Ook zal er worden vooruitgeblikt op het komende project, waarin wij met het onvolprezen Petite Messe Solennelle van Gioacchino Rossini ons dubbele lustrum willen gaan vieren.

13. Maria-concert
Wanneer:
Door:
Locatie:
Aanvang:
Kosten:

Zondagmiddag 25 november 2018
Opsterlands Vocaal Ensemble
Rooms Katholieke kerk, Oosterwolde
16.00 uur
Vrije bijdrage

“We worden zelf ook elke keer weer geraakt door de sfeer van deze liederen …..”
Dat is de ervaring van de koorleden van het Opsterlands Vocaal Ensemble.
De Ave-Maria`s en andere Marialiederen zijn van verschillende componisten uit verschillende tijden en worden afgewisseld met korte poëtische
en informatieve teksten over de persoon Maria.
De bijzondere sfeer van deze muziek heeft het
koor ertoe gebracht steeds een bijzondere ambiance te zoeken.
Het koor werkt soms samen met voorgangers of
andere kunstenaars om de Marialiederen beter
tot hun recht te laten komen.
Het Opsterlands Vocaal Ensemble staat onder
leiding van Jan Andries Dijkstra.
Componisten die aan bod komen: Bach, Reger,
Arcadelt, de Boeck, Lachner, Bieb,; Deluchi,
Onslow, Benoit, Johann Michael Haydn, Grieg,;
Sternkopf.

14. Cabaret en Geloof
Wanneer:
Begeleiding:
Aanvang:
Locatie :
Kosten:

Dinsdagavond 27 november 2018
Ds. Peter Pit
19.30 uur
Het Anker, Oosterwolde
Vrije bijdrage

Zijn cabaretiers erop uit om gelovigen te choqueren of zijn ze de nieuwe
soort dominees, die ons een spiegel voorhouden en laten zien hoe we
moeten leven? De ene cabaretier lijkt vooral te willen schoppen tegen elk
heilig huisje, terwijl de andere cabaretier ter voorbereiding op zijn cabaretprogramma de hele Bijbel doorlas.
Toon Hermans kwam openlijk voor zijn geloof uit en Herman Finkers
doet dat in de huidige tijd. Allerlei vormen van geloof doen wel wat met
de cabaretiers en houdt hen duidelijk bezig.
Op deze cabareteske avond kijken we enkele stukjes uit cabaretprogramma’s en komen tussendoor misschien vragen aan bod als: Gaan
geloof en humor samen? Valt er voor gelovigen te lachen met cabaretiers? Of kunnen wij als gelovigen wat leren van cabaretiers? Helpen
cabaretiers ons met kritische zelfreflectie? Of helpen zij ons juist om te
geloven? Of om op een juiste manier te geloven? Let wel: deze avond is
niet geschikt voor hele gevoelige zielen.

15. Nijkleaster – Protestantse Gemeente Jorwert
Kloosterdag op de zaterdag
Wanneer:
Begeleiding:
Aanvang:
Locatie:
Aantal personen:
Eigen bijdrage:

Zaterdag 1 december 2018
door medewerkers van ‘Nij Kleaster’
9.15 uur (tot ca. 16.00 uur)
Kerk in Jorwert ( Sluytermanwei 4)
min. 10 en max. 25
€30,00 incl. koffie/thee en vegetarische lunch

De “Kleasterdagen” zijn zaterdagse bijeenkomsten van de Stichting Nij
Kleaster. De Commissie Vorming en Toerusting heeft voor zaterdag
1 december 2018 een dag vastgelegd voor een groep mensen uit onze
deelnemende gemeenten.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.15 – 09.30 uur : inloop
09.30 uur
: viering
10.00 uur
: koffie en kennis maken
10.30 – 12.00 uur : programma/thema
12.15 – 13.30 uur : lunch
13.45 – 15.00 uur : pelgrimeren rond Jorwert
15.00 – 15.30 uur : koffie/thee + nagesprek
15.30 uur
: afsluitende viering
16.00 uur
: afscheid en vertrek
Aandachtspunten:
Zorg voor warme kleding en goed schoeisel (wandelschoenen of laarzen).
De wandeling is opgebouwd uit drie delen: Stilte, Bezinning en Verbinding. Een deel van de wandeling doen we zwijgend. Onderweg wordt er
soms gelezen of gezongen.
De lengte van de kuier is nader in te vullen. Niets is verplicht!
Wie gaat er mee?

16. Musical Spiegels
Wanneer:
Uitvoerenden:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Zondag 9 december 2018
Gospelkoor ‘Onze Opdracht'
o.l.v. dirigent Centinus Lubberts uit Veendam
19.00 uur
Het Anker, Oosterwolde
Vrije bijdrage

Gospelkoor 'Onze Opdracht' uit Dwingeloo heeft weer een nieuwe musical ontwikkeld. De laatste jaren heeft de groep het druk gehad met het
uitvoeren van 'Jozef, de dromenman' en 'Levend Water'. Het nieuwe
programma heet 'Spiegels'. Dit heeft
alles te maken met het thema van de
musical, want hierin wordt geput uit een
vat vol gelijkenissen.
De Bijbel staat vol met gelijkenissen;
spiegelverhalen die Jezus aan de mensen om zich heen vertelde om dingen
duidelijk te maken. Door alledaagse zaken te gebruiken in Zijn verhalen,
werd de mensen een spiegel voorgehouden. Hierdoor werd duidelijk wat
de bedoeling is in Gods Koninkrijk.
Maar ook in onze tijd is het goed om in de spiegel te kijken. Wat zie je,
wat hoor je, wat kun je ermee? Wie goed kijkt en zijn of haar oren spitst,
zal in deze musical door middel van de Spiegel veel over Gods Woord
kunnen leren.
Ook deze musical is bedacht en gemaakt door eigen leden. Van teksten
tot decor, van kleding tot toneelspel, van choreografie tot beamerbeelden, van verhaallijn tot lichteffecten en wat er verder bij komt kijken.
De hoofdrol wordt vertolkt door Auke Mennega, die ook in de vorige programma's op een professionele manier de mensen wist te boeien en te
raken.
Dirigent Centinus Lubberts heeft inmiddels jarenlange ervaring met dit
koor, dat het Evangelie uit wil dragen met zang, muziek en meer.

17. Op het snijpunt van religie en kunst:
Het gebedenboek van Maria van Gelre
Wanneer:
Lezing:
Aanvang:
Locatie:
Eigen bijdrage:

Maandagavond 10 december 2018
Margaret Breukink
20.00 uur (tot 22.00 uur)
Dorpskerk, Oosterwolde
€ 8,00

Een avond in samenwerking met de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk, commissie Vorming en Toerusting en stichting Kunstwerf.

Op 24 februari 1380 werd Maria geboren als Marie d’ Harcourt in het
Franse La Saussaye (Normandië). Zij was de dochter van Jean VI, graaf
van Aumale en Catherine de Bourbon. Tijdens haar jeugd verbleef zij als
hofdame aan het hof van hertog Louis d’ Orléans. Deze werd 23 november 1407 vermoord. In de jaren daarna heeft Maria opdracht gegeven tot
het maken van haar uitzonderlijk ambitieuze gebedenboek. Op 23 februari 1415 voltooide kopiist Helmich die Lewe de tekst van het uitzonderlijke gebedenboek voor Maria van Gelre. Jarenlang moet hij hebben geschreven, zwijgend voortwerkend aan wat zonder twijfel zijn grootste
prestatie was: een complex gebedenboek van meer dan 1200 bladzijden.
Pas jaren na 1415 moet het boek in alle pracht gereed zijn geweest. Dit
prachtig geïllustreerde gebedenboek, één van de grootste middeleeuwse
kunstschatten uit Nederland.
Vanaf 13 oktober 2018 t/m 6 januari 2019 is een selectie van 40 gerestaureerde pagina’s uit het gebedenboek van Maria van Gelre te zien in
het museum Valkhof te Nijmegen.
23 februari 1415 – Helmich die Lewe voltooide tekst gebedenboek Maria van
Gelre
Drs. Margaret Breukink docent kunstgeschiedenis verbonden aan de Vrije Academie voor
Kunsthistorisch Onderwijs te Amsterdam, zal
de tentoonstelling nader toelichten.

18. Kerst met Gica!
Wanneer:
Leiding:
Anvang:
Locatie:
Toegangsprijs:

Vrijdagavond 21 december 2018
David van Roijen
19.30 uur
Het Anker, Oosterwolde
€ 10,00 (€ 8,00 voor jongeren onder de 18 en
ouderen boven de 65 jaar)

Na inmiddels drie
succesvolle concerten te hebben
gegeven in Het
Anker, komt Gica
voor een vierde keer naar Oosterwolde!
Voor Gica begint Kerst al vroeg dit jaar: vanaf september zal het koor
zich bezighouden met een programma dat volledig in het teken staat van
Kerst. In dit programma komen een aantal van de bekendste Duitse
componisten aan bod. Bach, Schütz en Mendelssohn hebben allemaal
geweldige muziek voor de kersttijd geschreven. Van Bach staan enkele
koralen, waaronder In dulci jubilo op het programma. Dit feestelijke
kerstmotet is door Bach op ingenieuze wijze voor vier stemmen gezet en
heeft een opgewekte stemming. Hiernaast is ook veel muziek uit de 19e
en 20e eeuw te horen van bijvoorbeeld Peter Cornelius, Max Reger en
Josef Gabriël Rheinberger, met van de laatstgenoemde drie van zijn negen Advent-motetten, gekenmerkt door warme harmonieën, veel expressiviteit en dynamiek. Uit de twintigste eeuw hoort u Frohlocket mit Händen van Friedrich Zipp. Het opgewekte karakter hiervan van het stuk
contrasteert met de lieflijke wiegeliedjes van Reger en Bruch.
Het programma sluit af met een passage uit het oratorium Christus van
Mendelssohn, Da Christus geboren ward, in de typisch lyrischdramatische stijl van Mendelssohn, gevolgd door een zetting van Wie
schön leuchtet der Morgenstern, het koraal dat al twee keer eerder klonk.

19. Concertvoorstelling
David in woord, beeld en harpmuziek
Wanneer:
Uitvoerende:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Zondag 13 januari 2019
Regina Ederveen – harp en voordracht
16.00 uur
De Schutse, Appelscha
Vrije bijdrage

Deze voorstelling staat in het
teken van een aantal episodes
uit het leven van David; herder, strijder, dichter en koning.
Zijn geschiedenis is beschreven in de Bijbelboeken Samuel, Koningen en Kronieken. De
Psalmen is een verzameling
van 150 poëtische teksten van
verschillende aard en herkomst. Daarin staan diverse
psalmverzamelingen op naam van David (bijv. 3-41, 42-72).
Regina Ederveen laat op haar gouden harp muziek horen uit allerlei stijlperiodes; Klassiek, Joods en Modern. Ze speelt o.a. muziek van Thomas
en Salzedo en ook laat ze eigen improvisaties op de Psalmen van David
horen. Afwisselend met de muziek leest Regina teksten uit de Bijbel over
David in een hedendaagse vertaling. Ook zijn enkele Joodse witzes verweven in het programma en verrassende visuele elementen ondersteunen het geheel.

20. Godsdienstige opvoeding; waarom en hoe?
Wanneer:
Spreker:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Woensdagavond 23 januari 2019
Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer
20.00 uur
Sintrumtsjerke, Donkerbroek
Vrije bijdrage

Je bent samen met je partner
of alleen opvoeder van je
kinderen, of je voedt kinderen
op in een andere setting, bijvoorbeeld op school of in de
kinderkerk. Je wilt hen (iets
van) het geloof meegeven,
maar hoe doe je dat op een
manier die aansluit bij de kinderen?
De expertise van Sieneke Goorhuis-Brouwer is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar. Hoe denken kinderen van die leeftijd? Hoe sluit je
bij deze kinderen aan met je opvoeding? En specifiek de opvoeding in
het geloof? Hoe breng je de eeuwenoude Bijbelverhalen voor hen tot
leven?
Sieneke kan putten uit jarenlange ervaring met en een grote kennis van
de ontwikkeling van het kind. Zij deelt dit deze avond graag met ons.
Iedere belangstellende is welkom, vaders en moeders, opa’s en oma’s,
tantes, oppassers, buurvrouwen etc.

21. Johannes de Heer liederen zingen
met Ruth Pos
Wanneer:
Leiding:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Zondagavond 27 januari 2019
Ruth Pos
19.00 uur
De Schutse, Appelscha
Vrije bijdrage

Johannes de Heer in Appelscha!
Samenzang met liederen van Johannes de Heer!
Johannes de Heer werd op 23 mei
1866 in Rotterdam geboren en is
overleden op 16 maart 1961 in
Driebergen.
ste
Het 150 geboortejaar van de alom bekende musicus Johannes de
Heer was in 2016.
In dat jaar zijn er veel samenzangavonden georganiseerd, zo ook door
de Nijeveense organiste Ruth Pos.
Zij zal op zondagavond 27 januari 2019 om 19.00 uur in De Schutse te
Appelscha spelen waar een samenzangavond georganiseerd wordt door
commissie Vorming en Toerusting met uitsluitend bekende liederen uit
de Johannes de Heer bundel.
Eén van de docenten van Ruth Pos was Willem Hendrik Zwart uit Kampen. Hij heeft veel improvisaties geschreven over deze liederen. Als inleiding op de liederen speelt Ruth improvisaties van hem maar ook van
andere bekende organisten, zoals Jan Zwart en Feike Asma.
En natuurlijk zullen haar eigen improvisaties ook aan bod komen.
Een uur samen zingen in een sfeer van ‘de tijd stond even stil’ kunt u
genieten van orgelspel en veel samenzang.
De teksten kunt u via de beamer lezen.
De deur staat wagenwijd open voor iedereen!

22. Ancora
Wanneer :
Wat:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Zondag 10 februari 2019
uitvoering cantorij Ancora
16.00 uur
Het Anker, Oosterwolde
Vrije bijdrage

Ancora bestaat uit
17 leden en werkt
onder de bezielende
leiding van Henk Oosterhuis regelmatig
mee aan diensten in
Oosterwolde en andere gemeentes. Zondag 10 februari verzorgt het koor een
volledig eigen programma! De zangers
worden bijgestaan door een ensemble van twee hoboïsten, een klarinet
en een fagot en daarnaast een organist.
Enkele stukken die zullen worden gezongen en gespeeld:
Alta trinita beata van Anon, Jubilemus exultemus van F. Couperin, Laudate Domino van G.O. Pitoni, Deutsche Messe van F. Schubert, Tollite
hostias van C. Saint Saens.

23. Christenen en Media
Wanneer:
Lezing door:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Donderdagavond 28 februari 2019
Lútsen Kooistra, oud-hoofdredacteur van het
Friesch Dagblad
19.30 uur
Het Anker, Oosterwolde
Vrije bijdrage

Christenen kijken televisie, huren films, kopen
roddelbladen, doen aan sociale media en lezen
kranten. Daarin lijken Christenen niet anders
dan niet-christenen. Steeds meer wordt duidelijk dat media een manipulerende macht vormen. Een filmpje op social media kan grote
effecten hebben op bijvoorbeeld de politiek.
Maatschappelijke gebeurtenissen zoals festivals, (protest)bijeenkomsten of manifestaties
houden rekening met de macht van social media. Regeringen en inlichtingendiensten beseffen heel goed hoe media ingezet kunnen worden voor politieke- of zelfs militaire doeleinden.
De waarheid wordt daarbij ingezet als wapen om bepaalde doeleinden te
bereiken.
Een ander aspect wordt gevormd door commerciële belangen. Om geld
te verdienen wordt de waarheid verdraaid of ‘bedacht’ voor een sappig
verhaal of een ranzig filmpje dat goed verkoopt.
Wat is de houding van Christenen in het mediageweld?
Hebben ze een eigen positie of zijn christenen niet anders dan andere
mediaconsumenten?

24. Zang- en muziekmiddag met trompet en orgel
Wanneer:
Begeleiding:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Zondagmiddag 3 maart 2019
Uilke de Vries en Jan Smit
16.00 uur
De Schutse, Appelscha
Vrije bijdrage

De zang- en muziekavonden die we hebben georganiseerd worden steeds gewaardeerd.
Deze middag gaan we samen mooie liederen zingen met begeleiding van orgel en
trompet! Daarnaast zullen trompettist Uilke
de Vries en organist Jan Smit samen enkele muziekstukken uitvoeren.
We gaan deze middag fijn samen zingen en genieten van mooie muziek!
U bent van harte welkom, voor deze middag hoeft u zich niet op te geven.

25. De viering op As – woensdag
Wanneer:
Voorganger:
Aanvang:
Locatie:

Woensdagavond 6 maart 2019
Dieneke Grit
19.30 uur
Hervormde Kerk, Hoofdweg 42, in Elsloo

Na carnaval van het afgelopen weekend gaan we de drempel over om
de Veertigdagentijd binnen te trekken. Of wij het ervaren als wonen in
deze 40 dagen is nog maar zeer de vraag.
Onze Rooms-Katholieke geloofsgenoten halen deze woensdag een askruisje. De as wordt gemaakt van de groene takken die we gebruiken op
Palmpasen in het voorgaande jaar, toen we Jezus binnen haalden als
Koning.
Mijn moeder zei altijd: ‘As is verbrande turf”.
“As” dat nam je in de mond om aan te geven dat je iets van plan was.
“As ik nog es rijk was, nou dan …”
Ons leven bestaat soms uit allerlei goede voornemens die er nooit van
komen.
Van Toon Hermans is vooral dat ene bordje bekend geworden over het
noodlot:
Het noodlot
Ga nooit heen zonder te groeten
ga nooit heen zonder een zoen
Wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen
Ga nooit heen zonder te praten
dat doet soms een hart zo’n pijn
Wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.
As. Dat staat voor de dood: hoe je leven als stof vervliegt. De priester of
dominee zegt ook vaak tegen ieder individu persoonlijk de Bijbeltekst: ‘Je
bent uit as gekomen en tot as keer je terug.’

26. Op het snijpunt van religie en kunst:
Lelijk voor het geloof – de verborgen vrouw in de Middeleeuwen
Wanneer:
Lezing:
Aanvang:
Locatie:
Eigen bijdrage:

Maandagavond 11 maart 2019
Thea Willemsen
20.00 uur (tot 22.00 uur)
Dorpskerk, Oosterwolde
€ 8,00 (incl. koffie of thee)

Een avond in samenwerking met de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk, commissie Vorming en Toerusting en stichting Kunstwerf.

Al in de vroege Middeleeuwen doemen de eerste verhalen op over vrouwen die hun leven aan Christus willen wijden en daarbij worden gehinderd door hun sekse. In die tijd had de vrouw immers niet veel in te
brengen. Er was vrijwel nooit sprake van een vrije keuze bij hun levensinvulling. Een huwelijk lag eerder voor de hand, vooral wanneer het een
mooie jonge vrouw betrof. Een leven in dienst van Christus was al helemaal problematisch wanneer de vrouw stamde uit een koninklijk of adellijk geslacht. Een fraaie dochter kon immers worden ingezet voor politiek
gewin. Om een dergelijk gearrangeerd huwelijk te ontlopen, werd God
aangeroepen en gesmeekt om lelijkheid. De beoogde echtgenoot zou
dan wel van het huwelijk willen afzien. In de verhalen wordt het gebed
vanzelfsprekend verhoord. Een van de meest voorkomende blijken van
goddelijk ingrijpen was een ongebreidelde haargroei. Er zijn veel verhalen bekend van vrouwen die een baard en een snor kregen. Dan waren
jeugd en schoonheid in één klap verdwenen. De meest bekende zogenaamde baardheilige is Wilgefortis. Zij werd vooral bekend door de manier waarop zij aan haar einde kwam. Omdat het voor haar vader gunstige huwelijk door haar baardgroei op het laatste moment door de andere
partij werd afgeblazen, werd zij door haar vader gekruisigd.
Uitsnede van de Heilige Wilgefortis van de hand van Jeroen
Bosch uit het Palazzo Ducale (het Dogenpaleis) in Venetie.
Afbeelding Wikicommons.
Drs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam met als specialisatie laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij diverse HOVO-instellingen.

27. Lezing “Wrede Bijbelverhalen?”
Wanneer:
Spreker:
Aanvang:
Locatie
Kosten

Dinsdagavond 12 maart 2019
Peter van `t Riet
19:30 uur
Pro Rege, Donkerbroek
Vrije bijdrage

In de Bijbel komen veel verhalen voor die we tegenwoordig als wreed en
gewelddadig ervaren. Dat vinden we van verhalen van Homerus heel
gewoon (“die tijd was nu eenmaal zo”), maar van de Bijbel verwachten
we kennelijk iets anders. Het boek wordt daarom nogal eens als wraakzuchtig of zelfs bloeddorstig afgedaan.
In deze lezing laat Peter van ’t Riet zien dat dergelijke Bijbelverhalen niet
alleen verklaarbaar zijn vanuit de tijd waarin ze zijn ontstaan, maar ook
als leerverhalen zijn bedoeld over gewenst en ongewenst gedrag. Daarbij beschrijft de Bijbel het menselijk bestaan niet zoals we het ons wensen, maar zoals het werkelijk is met alle dilemma’s van goed en kwaad
die zich in de werkelijkheid voordoen. Bijbelverhalen zouden geen Bijbelverhalen zijn als er niets van was te leren. Verstopt in de beeldtaal van
het oude Israël en het Jodendom zit altijd een leermoment dat ons uitzicht geeft op beter gedrag voor een betere wereld.

28. God en het lijden
Wanneer:
Begeleider:
Data:
Aanvang:
Locatie:

Dinsdagavond
Ds. Peter Pit
19 en 26 maart 2019
19.30 uur
Het Anker, Oosterwolde

God wil niet dat wij lijden. Of wil God het wel? Of heeft God er een plan
mee?
In de Bijbel komen we vele visies op de relatie tussen God en het lijden
tegen.
In twee avonden gaan we aan de hand van de Bijbel naar deze visies
kijken en ontdekken we misschien iets van de wijsheid, de rijkdom en
veelkleurigheid van de Bijbel.
Het karakter van de twee avonden is die van studie en gesprek. De opzet van de avonden is dus niet pastoraal bedoeld. We gaan daarom niet
in op de vraag waar God in ieders persoonlijk lijden is, maar houden ons
bezig met wat er in de Bijbel over gezegd wordt.
Toch is dit een gevoelig onderwerp en kan het gesprek hierover zowel
bemoedigend, uitdagend als confronterend zijn.
Het is belangrijk, dat u in principe beide avonden komt. Niet alleen vanwege de gevoeligheden rond dit onderwerp die in vertrouwelijke sfeer
besproken moeten kunnen worden, maar ook omdat de twee avonden
elkaar aanvullen. Zo kunnen we deze zoektocht door de Bijbel, theologie
en kerk, samen maken. Neemt u een Bijbel mee naar de avonden?

29. Symboliek in de Matthäus Passion
van Johann Sebastian Bach
Wanneer:
Leiding:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Vrijdagavond 5 april 2019
Hans Algra
19.30 uur
De Schutse, Appelscha
Vrije bijdrage

Het werk van de Duitse componist Johann
Sebastian Bach (1685-1750) behoort zonder
twijfel tot de hoogtepunten van de westerse
muziekgeschiedenis. In dit oeuvre neemt de
Matthäus Passion een bijzondere plaats in.
Tijdens de Veertigdagentijd zijn er in het gehele land talloze uitvoeringen die zich vrijwel
zonder uitzondering in een grote publieke belangstelling mogen verheugen.
Nu is achtergrondkennis niet per se noodzakelijk om van dit meesterwerk te kunnen genieten maar wel kan het de luisterervaring verdiepen en verhevigen. In zijn
lezing zal musicoloog en dirigent Hans Algra ingaan op compositiestijl en
-genres, de rolverdeling van de solisten en de rol van de koren. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan de muzikale symboliek die Bach in
zijn Matthäus Passion heeft verwerkt. Uiteraard wordt de lezing geïllustreerd met muziekfragmenten en beeldmateriaal.
Hans Algra studeerde koor- en orkestdirectie aan het conservatorium te
Groningen en muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

30. The Martin Mans Formation
komt naar Oosterwolde
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Vrijdagavond 10 mei 2019
20.00 uur
Het Anker, Oosterwolde
€ 10,00 (jongeren tot en met 16 jaar gratis)

Voor de afsluiting van dit V&T-seizoen hebben we het landelijk bekende
mannenensemble ‘The Martin Mans Formation’ kunnen vastleggen. Noteer alvast de datum van 10 mei 2019 in uw agenda. U mag deze avond
niet missen. Wauw!
Het ensemble ‘The Martin
Mans Formation’ werd in 2000
opgericht vanuit het Christelijk
Waddinxveense Mannenkoor
‘De Gouwestem’, onder de
naam van ‘Mannenensemble
De Gouwe’. In 2006 nam het
ensemble een eigen naam
aan, namelijk ‘The Martin
Mans Formation’ (TMMF) en
ging verder onder leiding van de bekende organist en dirigent Martin
Mans uit Gouda. Inmiddels is TMMF uitgegroeid tot een 19-tal goed getrainde zangers, onder de bezielende leiding van Martin Mans.
TMMF is een veel gevraagd ensemble. De agenda is goed gevuld en er
staan weer prachtige concerten gepland. In de afgelopen jaren heeft
TMMF verschillende buitenlandse reizen gemaakt naar o.a. Canada,
Engeland, Frankrijk (Parijs) en Oostenrijk (Wenen).
De kracht van het ensemble is het repertoire en de homogene zang.
Martin Mans weet wat de mannen graag zingen en zorgt voor een afwisselend repertoire. Vooral het geestelijk lied wordt door de mannen met
overtuiging gebracht. Ook de negrospirituals worden met volle overgave
gezongen.

31. Graftrommels en Graf poëzie
- Excursie naar het graftrommelmuseum te Veenhuizen Wanneer:
Begeleiding:
Gastspreker:
Aanvang:
Locatie
Aantal deelnemers:
Kosten:

Dinsdagavond 21 mei 2019
Dieneke Grit
Pieke van Doorn
20.00 uur
Graftrommelmuseum Veenhuizen, Bergveenweg 1
Maximaal 12
Gratis

Een graftrommel is een trommel die afgesloten is met een
glasplaat en die vroeger op
een graf geplaatst werd. In de
trommels werd een grafgift
gelegd, meestal in de vorm van
een bloemenkrans van metalen
bladeren en porseleinen bloemen of een krans die geheel
van glazen kralen was gemaakt. Graftrommels vinden we o.a. op de begraafplaats in Elsloo en Oosterwolde.
In Veenhuizen is een restauratieatelier en een klein graftrommelmuseum. Daar zijn we deze avond te gast. Pieke van Doorn zal ons vertellen
over de restauratiewerkzaamheden die zij uitvoert en over de achtergrond van graftrommels.
Dieneke Grit zal de avond opluisteren met graf poëzie.
Wie ooit geluk in liefde vond, begraaft verdriet niet in de grond
Maar houdt de stille vlam aan het branden en warmt daaraan zijn handen
Deelname is gratis. Maar een gift na afloop voor de restauratiewerkzaamheden wordt op prijs gesteld. In de week voor de excursie ontvangt
u een deelnemerslijst en routebeschrijving.

32. Spirituele wandeling op de 2e Pinksterdag
Wanneer:
Begeleiding:
Aanvang:
Locatie:

Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019
Fedde van de Berg + ds. Janos Schellevis
14.00 – 16.00 uur
Start bij de VVV Appel, Boerestreek, Appelscha

Na een geslaagde wandeling vorig jaar met
Pinksteren, bieden we dit spirituele uitje in de
natuur opnieuw aan. Al een aantal jaren wordt
er geen kerkdienst meer gehouden op 2e
Pinksterdag en daarom zou een zogenaamde
spirituele wandeling een passende invulling
van deze dag kunnen zijn. De bedoeling is
dat een ervaren gids ons meeneemt het bos
in en ons laat genieten van de natuur met haar bijzonderheden en ook
haar geluiden. Ook genieten we van stiltes en van poëzie onderweg. We
hebben de ons bekende boswachter Fedde van de Berg bereid gevonden om ons kennis te laten maken met deze spirituele ervaring en met
de verborgen krachten van de natuur. Hij zal ons meenemen naar de
wereld van de bijzondere vogels en planten en andere dieren.
De wandeling zal ongeveer 1.30 uur duren, met na afloop, indien men dit
wil nog even nagenieten van de gezamenlijke ervaring. Het zal een tijd
zijn van onthaasten, rust vinden in de natuur en onderlinge uitwisseling
van gedachten.
Tijdens de wandeling zal af en toe een
gedicht worden gelezen door ds. Janos
Schellevis. Dit samen met de uitleg van
Fedde maakt deze wandeling tot een
bijzondere ervaring. Opgave voor deze
wandeling is niet noodzakelijk.

33. Zomeravondwandelingen 2019
Wanneer:
Begeleiding:
Data:
Aanvang:
Locatie:

Woensdagavond
Dieneke Grit
19 juni, 17 juli en 28 augustus 2019
19.30 uur (tot 21.00 uur)
Wordt per e-mail en via de kerkbladen bekend
gemaakt

Ook in 2019 gaan we weer op een drietal zomeravonden samen aan de
wandel. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Je hoeft geen
geoefende wandelaar te zijn. Neem gerust ook buren of dorpsgenoten
mee. Tijdens de wandelingen is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten
en om op een ontspannen manier met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast wandelt er iedere avond een gast mee die iets interessants te vertellen of voor te dragen heeft. De wandelingen worden uitgezet in of
rondom de betrokken dorpen van de kerken die zich aangesloten hebben
bij Vorming en Toerusting.
De wandelingen starten telkens om 19:30 uur en duren ongeveer anderhalf uur. Voorjaar 2019 zal bekend gemaakt worden waar de vertrekpunten zijn en wie de gasten zijn.
Wie zich aanmeldt en een e-mailadres opgeeft zal per e-mail op de
hoogte gesteld worden van deze informatie. Daarnaast zal dit ook in de
plaatselijke kerkbladen te lezen zijn.

34. Filmhuis – Open avonden
Dit jaar is er in elke gemeente weer een filmavond.
Omdat wij voor elke film auteursrechten moeten betalen zullen we voor
elke avond € 5,00 onkostenvergoeding vragen. Dit is incl. koffie / thee.

Lion
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:
Genre:
Duur film:

Vrijdagavond 12 oktober 2018
19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat
de koffie / thee klaar
De Schutse, Appelscha
Drama
118 minuten

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal, vertelt Lion het verhaal van de
Indiase jongen Saroo Brierley. Als 5-jarig jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein
die hem duizenden kilometers door India voert;
ver weg van zijn thuis en familie. De kleine
Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij
vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje te
overleven in de ruige straten van Calcutta
wordt de jongen opgenomen in een weeshuis
en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar.
Door een samenloop van omstandigheden,
gaat Saroo op zijn 30ste op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn
familie kwijtraakte. Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste
jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen die
naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India in de hoop zijn familie terug te vinden.

The Fault in Our Stars
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:
Genre:
Duur film:

Vrijdagavond 16 november 2018
19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat
de koffie / thee klaar
Pro Rege, Donkerbroek
Drama
121 minuten

De verfilming van de bestseller The Fault in Our
Stars vertelt het aangrijpende en tragische verhaal over het leven van Hazel en Gus. Deze
twee tieners beschikken beiden over een cynisch gevoel voor humor en een bijzondere kijk
op het leven. Hazel is ongeneeslijk ziek en tegen alle verwachtingen in ontmoet ze Gus bij
een praatgroep voor kankerpatiënten. Langzaam maar zeker bloeit er een bijzondere liefde
tussen de twee op.

Jimmy’s Hall
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:
Genre:
Duur film:

Vrijdagavond 25 januari 2019
19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat
de koffie / thee klaar
Dorpskerk, Boijl
Drama
106 minuten
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de
Ierse activist Jimmy Gralton die in de jaren ‘30
voor de vrijheid van meningsuiting streed. Jimmy
Gralton bouwde op het Ierse platteland een cultuurhuis waar mensen samen komen om te leren, te debatteren, te lezen en te dromen ...
maar vooral om te dansen en plezier te hebben.
Tot afschuw van de Katholieke Kerk.

The Zookeeper’s Wife
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:
Genre:
Duur film:

Vrijdagavond 22 maart 2019
19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat
de koffie / thee klaar
Het Anker, Oosterwolde
Drama
120 minuten

Waargebeurd en persoonlijk oorlogsverhaal
waarin hoop centraal staat. De Poolse Antonina en haar man Jan Zabinski wisten tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan
300 Joden uit de handen van de Nazi's te
redden door ze een schuilplek te bieden in
hun dierentuin. De film vertelt op onnavolgbare wijze het verhaal van het gezin, maar
ook dat van de dieren in hun dierentuin, de
tijdelijke Joodse bewoners en de stad Warschau in de allesverwoestende oorlog.
Zookeepers Wife is een verfilming van het
gelijknamige boek (in Nederland vertaald als
Antonina’s Dierentuin) van Diane Ackerman. Zij baseerde haar verhaal
op de archieven en dagboeken van Antonina Zabinski. Van het boek
werden wereldwijd meer dan 500.000 exemplaren verkocht. In de
Verenigde Staten stond het 54 weken in The New York Timesbestsellerlijst.

Kalender van activiteiten Vorming & Toerusting
Sep 2018
10
21

maandag
vrijdag

avond
avond

25
Okt 2018
3
4
8
8
9
10
12
23
25
29

dinsdag

avond

woensdag
donderdag
maandag
maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
dinsdag
donderdag
maandag

morgen
avond
middag
avond
avond
avond
avond
avond
avond
avond

30

dinsdag

avond

donderdag
dinsdag
woensdag
donderdag
maandag
maandag
vrijdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

avond
avond
morgen
avond
middag
avond
avond
avond
avond
avond
avond

25
27
27

zondag
dinsdag
dinsdag

middag
avond
avond

29

donderdag

avond

Nov 2018
1
6
7
8
12
12
16
20
22
23
24

Leo Fijen: “Een uitnodigende lokale kerk”
Kerktheater: Vilde katschke
(Trio Wilde Eend)
Sacrale dans
Samen aan de kuier
Leerhuis “Christendom à la Jezus”
Samen de Bijbel lezen
Samen de Bijbel lezen
Sacrale dans
Zijn God en Allah dezelfde?
Filmhuis – Lion
Sacrale dans
Psalmen Drieluik met workshop
Op het snijpunt van religie en kunst:
Troostrijke symbolen rond de dood
Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een
postmoderne pelgrim
Leerhuis “Christendom à la Jezus”
Sacrale dans
Samen aan de kuier
Psalmen Drieluik met workshop
Samen de Bijbel lezen
Samen de Bijbel lezen
Filmhuis – The Fault in Our Stars
Sacrale dans
Psalmen Drieluik met workshop
Concert Gregorian Voices
10 jaar Vocaal Ensemble A Capelli:
Terugblik en Vooruitblik
Maria-concert
Cabaret en Geloof
Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een
postmoderne pelgrim
Leerhuis “Christendom à la Jezus”

Dec 2018
1
4
5
9
10

zaterdag
dinsdag
woensdag
zondag
maandag

avond
morgen
avond
avond

dinsdag

avond

vrijdag

avond

maandag
maandag
donderdag
zondag

middag
avond
avond
middag

22

dinsdag

avond

23

woensdag

avond

25
27

vrijdag
zondag

avond
avond

woensdag
donderdag
zondag
maandag
maandag
dinsdag

morgen
avond
middag
middag
avond
avond

28
Mrt 2019
3

donderdag

avond

zondag

middag

6
6
7
11

woensdag
woensdag
donderdag
maandag

morgen
avond
avond
middag

18
21
Jan 2019
7
7
10
13

Feb 2019
6
7
10
11
11
19

Kloosterdag ‘Nij Kleaster’ Jorwert
Sacrale dans
Samen aan de kuier
Musical Spiegels
Op het snijpunt van religie en kunst:
Het gebedenboek van Maria van Gelre
Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een
postmoderne pelgrim
Kerst met Gica!
Samen de Bijbel lezen
Samen de Bijbel lezen
Leerhuis “Christendom à la Jezus”
Concertvoorstelling David in woord, beeld
en harpmuziek
Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een
postmoderne pelgrim
Godsdienstige opvoeding; waarom en
hoe?
Filmhuis – Jimmy’s Hall
Johannes de Heer liederen zingen met
Ruth Pos
Samen aan de kuier
Leerhuis “Christendom à la Jezus”
Ancora
Samen de Bijbel lezen
Samen de Bijbel lezen
Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een
postmoderne pelgrim
Christenen en Media
Zang- en muziekmiddag met trompet en
orgel
Samen aan de kuier
De viering op As - woensdag
Leerhuis “Christendom à la Jezus”
Samen de Bijbel lezen

11

maandag

avond

Op het snijpunt van religie en kunst: Lelijk
voor het geloof – de verborgen vrouw in
de Middeleeuwen
Lezing “Wrede Bijbelverhalen?”
God en het lijden
Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een
postmoderne pelgrim
Filmhuis – The Zookeeper’s Wife
God en het lijden
Leerhuis “Christendom à la Jezus”

12
19
19

dinsdag
dinsdag
dinsdag

avond
avond
avond

22
26
28
Apr 2019
3
5

vrijdag
dinsdag
donderdag

avond
avond
avond

woensdag
vrijdag

morgen
avond

8
8
Mei 2019
1
10
21
Juni 2019
10
19
Juli 2019
17
Aug 2019
28

maandag
maandag

middag
avond

Samen aan de kuier
Symboliek in de Matthäus Passion van
Johann Sebastian Bach
Samen de Bijbel lezen
Samen de Bijbel lezen

woensdag
vrijdag
dinsdag

morgen
avond
avond

Samen aan de kuier
The Martin Mans Formation
Graftrommels en Graf poëzie

maandag
woensdag

middag
avond

Spirituele wandeling op de 2e Pinksterdag
Zomeravondwandeling

woensdag

avond

Zomeravondwandeling

woensdag

avond

Zomeravondwandeling

Commissie Vorming en Toerusting
Appelscha
Donkerbroek/
Haule
Frieslands End
Oosterwolde

Freda van Ooik
Jan Smit
Tineke Kraak
Wieger Baas
Gossen Bakker
Lieuwe Jansma
Hilda Tolsma

431030
432455
427538
427606
06 13832728
520346
513842
426370

Predikanten en kerkelijk werkers
Appelscha
Donkerbroek/
Haule
Frieslands End
Oosterwolde

Ds. J. Schellevis
Ds. W. Baas
S.A. Grit
Ds. J.S. Kortleve

858864
427606
06 13832728
0592 414975

Diverse locaties
Appelscha
Boijl
Donkerbroek
Elsloo
Haule
Makkinga
Oosterwolde

De Schutse
Dorpskerk
Pro Rege
Laurentstsjerke
Karkehûs
Dorpskerk
Hervormde kerk
Het Anker
Dorpskerk

Vaart Zuidzijde 74
Boijlerweg 87
Herenweg 72
G.W. Smitweg 5
Hoofdweg 42
Dorpsstraat 76
De Brink 10
Jan Frankensingel 30
Brink 26

Mailadres:
vorming.en.toerusting@pkn-oosterwolde.nl

