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WIE BEN JE?
Durf jij jezelf te laten zien?
Of laat je vooral zien wie je wilt zijn? Zoals in je
online profiel, waarin je vooral de mooiste foto’s en de grappigste berichtjes plaatst?
Maar of we onszelf daar ook echt mee laten
zien, is de vraag.
Regelmatig hoor je om je heen dat mensen ‘zichzelf verliezen’. Het lijkt wel of we moeten leren
om dicht bij onszelf te blijven. Maar dat heeft ook
een egoïstische kant. Als we alleen maar doen
wat goed voelt voor onszelf, wordt de wereld er
niet beter van. Het gaat niet alleen om wie jij zelf
bent. De vraag wie de ander is, is minstens zo belangrijk.
In een vluchteling kun je iemand herkennen die
op zoek is naar een beter bestaan, maar je kunt
ook de mens zien. En als we iemand in een rolstoel tegen komen, zien we dan alleen een patiënt? In hoeverre helpen wij de ander om tot zijn
recht te komen? Mens onder mensen: dat is wie
we zijn. Zo ziet God ons. Wie ben jij? Durf jij jezelf
te laten zien? Gewoon zoals je bent?

Wij hopen dat u in dit activiteitenprogramma met
onbevangenheid naar de verhalen luistert. Dat u
iets van uzelf kunt delen in ontmoetingen met anderen. Of andere mensen zult herkennen in de
films die worden besproken. Voor alle activiteiten
geldt dat iedereen meer dan welkom is.
De predikanten in Maas en Waal:

Ds. Conny van den Berg

Ds. Annika van Esschoten

De activiteiten voor Wijchen worden georganiseerd door de taakgroep ‘Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken’ (VOS), in samenwerking met het Catechetisch Beraad van de R.K. parochie
‘De twaalf Apostelen’ te Wijchen.
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ACTIVITEITEN PER MAAND
September 2017

November 2017

27 Lezing: ‘Mevrouw Luther’
28 Alpha-cursus

1	Schakellezing: ‘Jezus in het evangelie van
Johannes’ (3/3)
11	Expositie ‘Migratie’ te bezichtigen
van 14.00-16.00 uur
14 Lezing: ‘De Koran en Jezus’
18 Kennismaking met de Syrische cultuur
21 Film: ‘Fill the Void’

Oktober 2017
2 Literatuurkring
5	Lezing: ‘Joodse hervormers - Jezus en
Paulus’
6 Theater: ‘Franciscus spreekt’
8 Start expositie ‘Migratie’
11	Schakellezing: ’Jezus in het evangelie van
Johannes’ (1/3)
14	Expositie ‘Migratie’ te bezichtigen
van 14.00-16.00 uur
18 Bijbelquiz
22 Dienst: ‘Nationale bijbelzondag met Luther’
25	Schakellezing: ‘Jezus in het evangelie van
Johannes’ (2/3)
26 Muziek luisteren: ‘Luther en Bach’
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December 2017
11
19
24
31

Lezing: ‘Zijn de Kopten gemaakt van staal?’
Film: ‘I, Daniel Blake’
Kerstzangdienst
Top2000 dienst

Januari 2018
8 Lezing: ‘Bewaakte ogenblikken’
16 Film: ‘Waar gaan we heen?’
18 Bijbelfestival
23	Mystieke stromingen: ‘Martin Buber’ (1/2)
25 Creatief: ‘Kijken naar elkaar’ (1/2)
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13 Lezing: ‘Uitvaart in modern Nederland’
20 Creatief: ‘Kijken naar elkaar’ (2/2)
27 Film: ‘Hier ben ik’

A C TI VI TE I TE N PE R M A A N D

Februari 2018

Mei 2018
1

Film: ‘Alone in Berlin’

Maart 2018
1
11
21
22

Lezing: ‘Der Tod Jesu’ (1/2)
Concert: ‘Der Tod Jesu’ (2/2)
Lezing: Psalm 22: ‘Zijn en niet zijn’
Film: ‘Silence’

April 2018
8 Start expositie ‘Wie ben jij?’
11	Schakellezing: ‘Bijbelse verhalen als spiegel
van de ziel’ (1/2)
17 Mindfulness
18 	Schakellezing: ‘Bijbelse verhalen als spiegel
van de ziel’ (2/2)
24	Mystieke stromingen: ‘Hildegard von
Bingen’ (2/2)
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SE PTE M B E R

woe. 27 sept. | 20.00 uur

do.28 sept. | 18.15 uur

Katharina van Bora (1499) ontving onderwijs aan
een kloosterschool. Toen haar moeder overleed,
bracht haar vader haar naar het Cisterciënzer
klooster in Nimschen, om non te worden.
Vanaf 1517 drong de leer van Luther tot dit klooster door, m.n. de belofte van Gods genade en de
daarbij behorende gemoedsrust. De katholieke
leer bood Katharina die rust niet en in 1523
vluchtte zij met nog elf anderen. Ze kreeg onderdak in Wittenberg. Daar ontmoette zij Maarten
Luther (1483) en trouwde in 1525 met hem.
Mw. A. Altena-Blommers geeft aan de hand van
brieven, ons een close-up van Luther.

Samen eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en
luisteren. De Alpha-cursus is iets voor jou als je:
•	meer wilt weten over het christelijk geloof
• wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
• nieuwe mensen wilt ontmoeten
•	je kennis over het geloof wilt opfrissen
De Alpha-cursus is vrijblijvend en gratis. De avonden beginnen om 18.15 uur en zijn rond 21.45 uur
afgelopen. Wilt u een Alpha-cursus volgen?
Benader onderstaande contactpersonen of kijk
eens op www.alphanederland.org

Lezing: ‘Mevrouw Luther’

Protestantse kerk, Beuningen
Info | Roelie Schotanus
t 024-6774903, schotspin@kpnmail.nl
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Alpha-cursus

Locatie: Aaldert 12, Bergharen
Info en aanmelden | vóór 21 september
Gerrie Boer, t 06-21518702,
gerrieboer@hotmail.com
Marlien Joosse, t 06-23325830,
marlien.joosse@kpnmail.nl
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O K TO B E R

ma. 2 okt. | 20.00 uur

do. 5 okt. | 20.00 uur

Literatuurkring

Lezing: ‘Joodse hervormers Jezus en Paulus’

Lezen is vaak een eenzame aangelegenheid maar
soms heb je de behoefte om die ervaring met anderen te delen. Een literatuurkring biedt die mogelijkheid van delen. We lezen de grote literatuur
uit Nederland en buitenland (in vertaling). Iedere
deelnemer kan zijn of haar eigen titel(s) inbrengen. Speciale deskundigheid is niet vereist, enthousiasme voor literatuur volstaat. Plaats van
samenkomst is bij die deelnemers thuis die daarvoor de ruimte hebben. We komen zo’n 6 keer bij
elkaar. Het eerste boek dat wij bespreken is P.F.
Thomése: ‘De onderwaterzwemmer’.

Dat Jezus geen christen was weten we wel. Maar
met Paulus is toch het christendom begonnen?
In november 2016 was er een conferentie met bovengenoemde titel. Joodse en christelijke bijbelwetenschappers wisselden daar hun nieuwste inzichten uit.
Ds. Reinier Gosker, redactielid van het blad ‘Kerk
en Israël Onderweg’ woonde die conferentie bij
en wil ons, gewone gemeenteleden, vertellen
over hoe er tegen Jezus en Paulus aangekeken
wordt, als mensen die van binnenuit getracht
hebben het jodendom te hervormen.

Locatie: Aaldert 12, Bergharen
Info | Kees Joosse
Aanmelden | vóór 1 september
t 0487-531585 / 06-20409147,
kees.joosse@kpnmail.nl

De Schakel, Wijchen
Info | ds. Gerrit Ruiterkamp
t 024-6422286, g.ruiterkamp@kpnmail.nl
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O K TO B E R

vrij. 6 okt. | 20.00 uur

zo. 8 okt.-26 nov.

Theater: ‘Franciscus spreekt!’

Expositie: ‘Migratie’

Geert Fierens geeft een voorstelling met de titel
‘Franciscus spreekt!’ Deze gaat over Franciscus van
Assisi, wiens spiritualiteit ook in onze streken wortels heeft. Het is een avondvullende voorstelling
met 5 pakkende toespraken gecombineerd met
licht, muziek en beelden. Dat Franciscus verhaal u
inspireren mag om verder te gaan in zijn spoor:
•	het evangelie gewoon doen met onze handen
•	aan tafel gaan met iedereen
•	handen van vrede uitsteken naar de hele wereld
•	dienen, delen en luisteren ten opzichte van
onze medemens
•	Jezus als onze broeder in onze kring blijven verwachten

Van 8 oktober t/m 26 november 2017 zal werk
van de Syrische kunstenaar Ahmed Kleige te zien
zijn. Hij vluchtte een aantal jaren geleden en
woont op dit moment in Maastricht. Zijn schilderijen hebben een grote zeggingskracht en gaan
over zijn ervaringen als vluchteling. Onderweg
kwam hij vele mensen tegen, allemaal op de
vlucht voor oorlog en geweld. In snelle schetsen
probeerde hij dat wat hij zag, vast te leggen,
kleurrijk en emotievol.
De expositie is vanaf 8 oktober te bezichtigen op
zondag na de dienst of op aanvraag. Op de zaterdagen 14 oktober en 11 november is ‘De Schakel’
open van 14.00-16.00 uur.

H. Judocuskerk, Hernen
Info | www.roeach.be/Franciscus

De Schakel, Wijchen
Info | Margreet van der Meij
t 024-6450563, margreetvandermeij@hetnet.nl
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O K TO B E R

woe. 11, 25 okt., 1 nov. | 10.00 uur

woe. 18 okt. | 20.00 uur

Een ‘ego-document’, ‘anti-joods’, ‘sektarische
trekken’, een ‘arrogante Jezus’.
Hier zie je een paar typeringen bij het evangelie
van Johannes, die er niet om liegen. En ze komen
natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het lijkt er sterk
op de Jezus in het evangelie getekend wordt als
het exclusieve Licht en Leven en buiten hem is er
slechts duisternis en dood. Maar klopt deze interpretatie van de teksten?
Dat willen we in drie bijeenkomsten nagaan, en
om alvast een tipje van de sluier op te lichten: er
is andere interpretatie mogelijk.

Rond Hervormingsdag op 31 oktober is er jaarlijks
de nationale Bijbelzondag, geïnspireerd door het
NBG. Daarbij hoort ook de bijbelquiz voor jong en
oud. Dit jaar houden we deze quiz ook in Beuningen. Stel met kerkenraad, werkgroep, familie- of
vriendengroep een team samen of meld je individueel aan en doe gezellig mee! Frits Hendriks,
theoloog en voorganger in de studentenkerk Nijmegen en Roelie Schotanus, beiden contactpersoon voor het NBG in resp. Nijmegen en Beuningen, hebben de leiding over deze quizavond.

Schakellezing: ‘Jezus in het evangelie
van Johannes’

De Schakel, Wijchen
Info | ds. Jan Waagmeester
t 024-3552156, waagmeester@glazenkamp.net

BIJBELQUIZZZZ…

Protestantse kerk, Beuningen
Info | Roelie Schotanus
t 024-6774903, schotspin@kpnmail.nl
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O K TO B E R

zo. 22 okt. | 11.00 uur

do. 26 okt. | 20.00 uur

Op zijn 17de ging Maarten Luther rechten studeren. Hij doceerde rechten, filosofie en theologie
in Wittenberg. Hij keerde zich tegen de aflaten en
publiceerde op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen
op de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Zo begon de reformatie.
Luther was ook tekstschrijver. Hij vertaalde de bijbel in de volkstaal, schreef twee catechismussen
een geloofsbelijdenis, en zette die op muziek (lied
341). Daarnaast schreef hij brieven en pamfletten
en dichtte liederen, waarvan lied 898 het bekendst
is. In deze dienst gebruiken wij Luthers teksten.

Luther (1483-1546), een groot kerkhervormer en
lieddichter en J.S. Bach (1685-1750), een groot
componist in de Duitse Lutherse kerk. Wat hebben ze met elkaar gemeen? En heeft de Lutherse
theologie invloed gehad op het werk van Bach?
We bekijken teksten van Luther en luisteren naar
de muziek die Bach componeerde op die teksten.
Aan het einde van het Luther-jaar een boeiende
avond vol informatie en met veel mooie muziek
om te beluisteren. De avond wordt verzorgd door
Greet van Doorn.

Kerkdienst: ‘Nationale
bijbelzondag met Luther’

Protestantse kerk, Beuningen
Info | ds. Conny van den Berg
t 06-46065839, c.berg947@upcmail.nl
Greet van Doorn
t 024-6776589, jaapengreetvandoorn@gmail.com
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‘Luther en Bach’

Protestantse kerk, Beuningen
Info | Greet van Doorn
t 024-6776589, jaapengreetvandoorn@gmail.com
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N O VE M B E R

di. 14 nov. | 19.30 uur

Za. 18 nov. | 16.00-20.00 uur

Islamoloog Anne Dijk, directeur van het FAHM instituut (www.fahminsituut.nl), wil belangstellenden vertellen over de tijd en de omstandigheden
waarin de Koran is ontstaan, over het profeet zijn
van Mohammed en over de plaats van Jezus/Iesa
in de Koran. In een artikel zegt zij over de laatste:

Op 18 november is ‘De Schakel’ open voor nieuwkomers uit Syrië en andere landen. In het kader
van de expositie ‘Migratie’ van Ahmed Kleige kunnen zij mensen uit Wijchen ontmoeten in een gezellige, informele sfeer. Er zal van alles te doen
zijn: van kleine portretten schilderen tot oudhollandse spelletjes, van het luisteren naar Syrische
muziek tot lekker eten in de vorm van een buffet
van Syrische gerechten. Er zal een lezing gehouden worden over de Syrische cultuur en historie.
We zijn benieuwd hoe wij het met elkaar kunnen
vinden die middag. Van harte welkom!

Lezing: ‘De Koran en Jezus’

‘Elke keer als ik de naam van Jezus (vrede zij
met hem) hoor, of Iesa in het Arabisch, voel ik
warmte van binnen. Meer dan andere profeten
raakt hij me. Is dat een contradictie voor een
moslim? Nee!’
Let op: aanvang 19.30 uur!
De Schakel, Wijchen
Info | ds. Gerrit Ruiterkamp
t 024-6422286, g.ruiterkamp@kpnmail.nl

Kennismaking met de
Syrische cultuur

De Schakel, Wijchen
Info | Marike Meek
t. 024-6416250, marike.meek@gmail.com
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N O VE M B E R - D E C E M B E R

di. 21 nov. | 19.30 uur

ma. 11 dec. | 20.00 uur

Film: ‘Fill the Void’

Lezing: ‘Zijn de Kopten gemaakt van
staal?’

Film over een gearrangeerd huwelijk in het huidige Tel Aviv. De huwelijksmakelaar heeft voor Shira
een kandidaat gevonden. Maar dan overlijdt plots
haar oudere zuster Esther bij de bevalling van
haar eerste kind. De weduwnaar krijgt het aanbod
te hertrouwen met een Jodin uit België. De moeder van Shira raakt in paniek omdat haar pasgeboren kleinzoon dan zal mee verhuizen naar België. Zij zet de huwelijksmakelaar onder druk om
Shira te laten trouwen met de weduwnaar. Shira
zal dus de leegte, die haar moeder vreest, moeten
vullen: Fill the Void. Maar kan een meisje van
achttien dat wel? Een film van Rama Burshstein,
zelf chassidisch-orthodox.

Dr. Jos Strengholt heeft 25 jaar in Egypte gewoond, waar hij onder meer priester was in de
Anglicaanse kerk.
Hij was daar verantwoordelijk voor twee gemeentes, een kleine engelstalige en een heel grote gemeente van Soedanese vluchtelingen. In 2017
keerde hij naar Nederland terug en is nu Anglicaans priester in Arnhem-Nijmegen. Hij komt ons
vertellen over zijn ervaringen met de Koptische
kerk, met nadruk op de problemen die de Kopten
in Egypte ervaren. Soms lijken deze gelovigen ijzersterk te zijn. Maar is dat wel zo? Wat kenmerkt
deze kerk? Wat maakt deze Koptische kerk zo
uniek?

De Schakel, Wijchen
Info | ds. Gerrit Ruiterkamp
t 024-6422286, g.ruiterkamp@kpnmail.nl

De Schakel, Wijchen
Info | Arna Bearda
t 024-6414600, arna.bearda@gmail.com
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DECEMBER

di.19 dec. | 19.30 uur

zo. 24 dec. | 21.00 uur

Daniel Blake is een 59-jarige meubelmaker in het
noordoosten van Engeland. Na een hartinfarct
heeft hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig
van de staat. Hij maakt kennis met de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Om te
ontsnappen aan een tehuis voor daklozen heeft
Katie naar een flat 450 kilometer verderop moeten verhuizen. Beiden bevinden zich in een uitzichtloze situatie, doordat ze gevangen zitten in
de bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Britannië.

Op Kerstavond een bijzondere viering voor jong
en oud met veel muziek, koor- en samenzang, het
kerstverhaal en… nog veel meer.
Als je mee wilt doen in het ad hoc kerstkoor, geef
je dan z.s.m. op bij Greet van Doorn. Wil je op een
andere manier meewerken, geef je op bij Conny
van den Berg.
Wil je alleen maar komen luisteren en meevieren? Wees van harte welkom!

Film: ‘I, Daniel Blake’

De Schakel, Wijchen
Info | Arna Bearda
t 024-6414600, arna.bearda@gmail.com

Kerstzangdienst

Protestantse kerk, Beuningen
Info | Greet van Doorn
t 024-6776589, jaapengreetvandoorn@gmail.com
ds. Conny van den Berg
t. 06-46065839, c.berg947@upcmail.nl
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DECEMBER-JANUARI

zo. 31 dec. | 11.00 uur

ma. 8 jan. | 20.00 uur

‘TOP2000 dienst’

Lezing: ‘Bewaakte ogenblikken’

Een MijnKerk.nl Top2000-kerkdienst is gebaseerd
op nummers uit de Top2000. De Top2000 zit boordevol muziek over liefde, hoop en verdriet. Iedereen kent wel een nummer uit de Top2000 en
heeft hier een bepaalde herinnering aan. Je eerste kus? De openingsdans tijdens je bruiloft? Een
begrafenis? Elke keer als je dat lied hoort, denk
je weer terug aan toen. Veel nummers blijken
prachtig in een kerkdienst te passen. Daarom organiseren steeds meer kerken in Nederland een
Top2000-kerkdienst.

In 2016 organiseerde ds. Marco Luijk een bijzonder project waarbij Henk Hage 88 portretten
maakte van tbs’ers in de langdurige zorg. Zijn
vraag is: ‘Wie ziet de mens die achter een tbs’er
schuil gaat?’ Een misdadiger is meer dan zijn delict. De identiteit van een mens staat of valt met
de ervaring dat je je gezien weet. Met de portretten wilde hij deze mensen een gezicht geven. Ze
zijn te zien in een presentatie op de beamer, alsmede de film die van het project gemaakt is. Marco Luijk zal ook vertellen over zijn werk met deze
mensen.

De Schakel, Wijchen
Info | Paul Dekker
t 06-24608149, fampwdekker@hotmail.com
Anja de Heus
t 06-27110143, anjadeheus@hotmail.nl
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De Schakel, Wijchen
Info | ds. Marco Luijk
t 06-24568399, mjluijk@gmail.com
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Op de dag dat je de diagnose dementie krijgt, verdwijnen alle zekerheden. Werk, sociaal leven, toekomstplannen. In één klap worden ze ingeruild
voor angst, schaamte en isolement. Maar moet
dat altijd zo gaan?
Drie mensen met dementie op jonge leeftijd en
hun partners namen de handschoen op en kozen
voor een gezamenlijk avontuur van een bergtocht
in de Nepalese Himalaya. Een beweging waarbij
mensen met en zonder dementie samen optrekken en in elkaar een bondgenoot vinden om grenzen te verleggen. Dit om te laten zien dat mensen
met dementie op jonge leeftijd met de juiste ondersteuning nog bergen kunnen verzetten!
De Schakel, Wijchen
Info | Arna Bearda
t 024-6414600, arna.bearda@gmail.com

JANUARI

di. 16 jan. | 20.00 uur

Film: ‘De beklimming van de berg
Alzheimer’

do. 18 jan. | 20.30 uur

Bijbelfestival

‘Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen’ (Mt.5) is zo’n bijbelvers dat
iedereen kent, maar waarvan de betekenis niet
meteen duidelijk is. Tijdens een interactieve lezing
kijken we naar vragen als ‘Hoe zitten de zaligsprekingen in elkaar?’ ‘Wat betekent ‘zalig’?’ ‘Waarom
spreekt Jezus op deze manier?’ ‘Hoe is dit vers
door de tijd heen vertaald en verstaan?’ Vervolgens gaan we op zoek naar de betekenis en naar
nieuwe zaligsprekingen voor onze tijd. Deze avond
wordt verzorgd door Frits Hendriks, theoloog en
voorganger in de studentenkerk, Nijmegen en
teamcoach van het NBG in Nijmegen.
Protestantse kerk, Beuningen
Info | ds. Conny van den Berg
t 06-46065839, c.berg947@upcmail.nl
Roelie Schotanus
t 024-677 49 03, schotspin@kpnmail.nl
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J A N U A R I - FE B R U A R I

di. 23 jan. | 20.00 uur

do. 25 jan. en do. 20 febr.

Mystieke stromingen:
Het humanisme van Martin Buber

Creatief: ‘Kijken naar elkaar’

Een mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Dit
is de kern van het gedachtengoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein
behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit
de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie o.a. in
‘Ik en Jij’, en ‘Chassidische vertellingen en Godsverduistering’ – boeken die wereldwijd generaties
hebben bezield. In zijn boek ‘Kwaliteit van leven’
laat theoloog prof. Theo Witvliet zien dat Bubers
humanisme ook in de gepolariseerde wereld van
vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke
ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks
alles.

Dit jaar gaat het om de vraag wie wij zijn, en kijken we aandachtig naar de ander. Het doel is vanavond om creatief bezig te zijn door een portret te
maken van onszelf of van iemand anders. Zowel
beginners als gevorderden zijn welkom!
U kunt kiezen of u met verf wilt werken of met
klei. Of allebei. Er zijn 2 avonden gepland, maar
natuurlijk bent u ook beide avonden welkom. Onder creatieve begeleiding gaan we op zoek naar
wat ons kenmerkt en hoe dat weer te geven. Het
is inspirerend om elkaar op deze manier te ontmoeten.

De Schakel, Wijchen
Info | Cees Jonkheer
t 024-64194331, c.j.jonkheer@xmsnet.nl
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De Schakel, Wijchen
Info | Margreet van der Meij
t 0652172290, margreetvandermeij@hetnet.nl
Aanmelden | vóór 18 jan. en vóór 13 febr.
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J A N U A R I - FE B R U A R I

di. 13 febr. | 20.00 uur

di. 27 febr. | 19.30 uur

Lezing: ‘Uitvaart in modern
Nederland’

Film: ‘Hier ben ik’

Brenda Mathijsen en Claudia Venhorst, thanatologen werkzaam aan de Radboud Universiteit,
schreven een boek over de moderne omgang met
de dood. Ze schreven hun boek ‘voor iedereen die
werkt met de dood èn voor iedereen die ooit verwacht te sterven’.
Godsdienst is minder belangrijk geworden, de nadruk is sterk op het individu komen te liggen, constateren zij. Ging het in de oude rituelen vooral
om de ziel van de overledene, tegenwoordig gaat
het veel meer om de gemoedstoestand van de
rouwenden. Claudia Venhorst zal ons vertellen
over de veranderingen en er is veel ruimte voor
onze vragen rondom de uitvaart.

De film ‘Hier ben ik’ gaat over gemeenteleden en
een predikant. Een topmanager die bijna sterft
tijdens de New York marathon maar weigert op te
geven, een vrouw die niet kan verwerken dat ze
na haar echtscheiding haar upperclass status verliest en twee jonge, ambitieuze financials die geconfronteerd worden met een onverwerkt familieverleden. Op zondag bezoeken zij de kerk in
Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort
een alternatief biedt voor ons jachtige bestaan,
ons negatieve zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom onze worsteling met het gewone leven. Een pracht van een film.

De Schakel, Wijchen
Info | ds.Gerrit Ruiterkamp
t 024-6422286, g.ruiterkamp@kpnmail.nl

De Schakel, Wijchen
Info | Arna Bearda
t 024-6414600, arna.bearda@gmail.com
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M A A RT

do. 1 en zo. 11 mrt. | 20.00 uur

Lezing en concert: ‘Der Tod Jesu’

woe. 21 mrt. | 20.00 uur

Lezing: Psalm 22: ‘Zijn en niet-zijn’

Niet-zijn en welzijn
zijn
is geen toestand
maar liefde
en leven

In de lijdenstijd worden vaak de Mattheüs- of Johannespassion van Bach ten gehore gebracht. Andere
werken blijven – vaak ten onrechte – op de achtergrond, zoals Der Tod Jesu, van Carl Heinrich Graun,
een jongere tijdgenoot van Bach. Graun was kapelmeester van Frederik de Grote. In cantatevorm – afwisselend koorgedeelten, recitatieven, aria’s en koralen – wordt het lijden van Jezus verteld. Grauns
teksten – geen bijbelcitaten – zijn beschouwend van
aard. Op 1 maart zal Greet van Doorn over Der Tod
Jesu vertellen. Op 11 maart wordt dit werk uitgevoerd door het Nijmeegs koor ‘Surplus’.
Protestantse kerk, Beuningen
Info | Greet van Doorn
t 024-6776589, jaapengreetvandoorn@gmail.com
Roelie Schotanus
t 024-6774903, schotspin@kpnmail.nl
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‘Zijn’ en daarmee ‘er zijn’ en ‘er mogen zijn’ zijn belangrijke begrippen in onze samenleving. Wanneer we dit op God betrekken, wat is dan de inhoud van ‘zijn’? Psalm 22 spreekt in uitersten van
‘zijn’ en ‘niet-zijn’.
Tijdens een interactieve lezing zien we hoe dit
zich ontwikkelt in verschillende vertalingen, de
Griekse Septuaginta en de vertalingen van Ida
Gerhardt en Huub Oosterhuis. Ook onderzoeken
we wat Psalm 22 ons vandaag te zeggen heeft en
wat die betekent in het licht van Pasen.
Marieke Peters, docent levensbeschouwing en
klassieke talen, verzorgt deze avond.
Protestantse kerk, Beuningen
Info | ds. Conny van den Berg
t 06-46065839, c.berg947@upcmail.nl
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M A A RT- A PR I L

do. 22 mrt. | 19.30 uur

zo. 8 apr. - 20 mei

Film: ‘Silence’

Expositie: ‘Wie ben jij?’

De zeventiende eeuw. De zoektocht van twee
jonge priesters naar hun vermiste mentor brengt
hen naar het mysterieuze en exotische Japan, een
plek waar hun geloof en alleen al hun aanwezigheid ten strengste verboden zijn. De aangrijpende, soms zenuwslopende (spirituele) reis die ze
maken blijkt een ware beproeving voor hun uithoudingsvermogen én overtuigingen.
Silence is een Amerikaanse religieus-historische
film uit 2016 die geregisseerd werd door Martin
Scorsese. Het script is gebaseerd op de gelijknamige roman van auteur Shusaku Endo.

Het thema van dit jaar en de portretten van de
Haagse kunstenaar Greetje van den Akker liggen
op eenzelfde lijn. De kunstenares gebruikt in haar
werk verschillende materialen, afhankelijk van
het onderwerp. Vaak maakt zij series, of twee- en
drieluiken en werkt zij op handgeschept papier. Zij
wil graag werk maken dat mensen raakt en hen
aan het denken zet over hun eigen (on-)geloof.
De tentoonstelling is vanaf 8 april te bezichtigen
op zondagmorgen na de kerkdienst of op afspraak. Op de zaterdagen 14 april en 12 mei is ‘De
Schakel’ open van 14.00-16.00 uur.

De Schakel, Wijchen
Info | Arna Bearda
t 024-6414600, arna.bearda@gmail.com

De Schakel, Wijchen
Info | Margreet van der Meij
t 024-6450563, margreetvandermeij@hetnet.nl
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A PR I L

woe. 11 en 18 apr. | 10.00 uur

di. 17 apr. | 20.00 uur

De bijbelse verhalen nemen we uit het boek Genesis. Op 11 april lezen we uit Genesis 3 de slang
die spreekt, en uit Genesis 11: Babel, zijn toren en
het onvermogen van de mens om zich verstaanbaar te maken. Voor 18 april kiezen we fragmenten uit de verhalen van de aartsvaders, Abraham,
Izaäk en Jacob Voorop gaat het verhaal van Abraham die zich geroepen voelt, Genesis 12. Daarna
blijkt: niets menselijks is hen vreemd.
Herkenning te over?

De tentoonstelling en het thema ‘Wie ben jij?’
staat in deze periode centraal. Zij stelt aan een ieder van ons tevens de vraag: ‘Wie ben ik en waar
ben ik mee bezig?’ Met meditatieve oefeningen
gaan we verschillende stromen in ons observeren,
zoals de stroom van lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens. Zo kunnen we ervaren dat ons
‘ik’ ieder moment verandert. We proberen ons af
te stemmen op het Diepere, de Bron, het grote
Geheel: God.

De Schakel, Wijchen
Info | ds. Jan Waagmeester
024-3552156, waagmeester@glazenkamp.net

De Schakel, Wijchen
Info | Margreeth Heijnis
024-6451770, margreeth.heijnis@xmsnet.nl

Schakellezing: ‘Bijbelse verhalen
als spiegel van de ziel’
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Mindfulness
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A PR I L- M E I

di. 24 apr. | 20.00 uur

di. 1 mei | 19.30 uur

Mystieke stromingen:
‘Hildegard von Bingen’

Film: ‘Alone in Berlin’

Hildegard von Bingen had visioenen, schreef
theologische boeken, componeerde muziek,
stichtte kloosters, was een geestelijk leidsvrouw
voor velen. Wat inspireerde haar? Op deze avond
staan stil we bij haar leven, we luisteren naar gezangen en kijken naar miniaturen van haar visioenen. Daarbij lezen we fragmenten uit haar brieven, waarin ze vertelt over hetgeen ze ervaart. Dr.
Kitty Bouwman is een theologe met veel aandacht
voor spiritualiteit. Ze is bezig met een wetenschappelijk onderzoek over de werken van Hildegard van Bingen. Ze is voorzitter van de redactie
van Herademing, een oecumenisch tijdschrift
voor mystiek en spiritualiteit.

Deze Duits-Frans-Britse film is gebaseerd op het
boek‚ ‘Jeder stirbt für sich allein’ van Hans Fallada.
Deze ging op 15 februari 2016 in première op het
Internationaal Filmfestival van Berlijn.
De Tweede Wereldoorlog is gaande. De meeste
mensen doen hun uiterste best om niet op te vallen terwijl de Nazi’s de stad overnemen. Zo ook
het arbeiderskoppel Otto en Anna Quangel. Maar
als hun enige zoon sterft aan het front, verandert
er iets in hen….
De Schakel, Wijchen
Info | Arna Bearda
t 024-6414600, arna.bearda@gmail.com

De Schakel, Wijchen
Info | Annie Coppens-Baeten
t 024-6222011, annie.coppensbaeten@gmail.com
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NOTITIES

GRAAG TOT ZIENS!

De diverse locaties van de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal:
De Schakel - Protestantse kerk Wijchen
Pius XIIstraat 85, Wijchen
Protestantse kerk Beuningen
Kerkplein 7, Beuningen
Protestantse kerk Bergharen
Veldsestraat 16, Bergharen
Protestantse kerk Druten
Kattenburg 59, Druten
Rehoboth - Protestantse kerk Horssen
Kerkpad 11, Horssen
Kijk ook eens op www.kerkenmaasenwaal.nl
U vindt daar actuele informatie over al
onze activiteiten. U kunt ook deze brochure
downloaden via deze site.

Colofon:
‘Wie ben je?’ is een uitgave van de Protestantse Streekgemeente
Maas en Waal.
Cover: Een zelfportret van Henk Hage
Tekst en beeld: Protestantse Streekgemeente Maas en Waal
Oplage: 1800 exemplaren
Vormgeving en drukwerk: Prode, Wijchen - www.prode.nl

