BEZINNING &
ONTMOETING

Programma seizoen

2022-2023

Beste lezer...

Corona heeft ons de afgelopen twee
seizoenen flink parten gespeeld.
Desondanks konden we toch een
aantal mooie ontmoetingen realiseren.
Het virus zal onder ons blijven
rondwaren maar ook in Bezinning en
Ontmoeting zullen we ons er minder
door laten bepalen. Als we ons maar
aan de basale regels blijven houden,
vertrouwen we erop dat we weer veilig
bij elkaar kunnen komen.
Zoals u in dit B&O programma kunt
lezen hebben we enkele bijzondere
sprekers kunnen uitnodigen. Ook de
vertrouwde ontmoetingsmomenten
zijn weer opgenomen. We hopen u zo
een inspirerend programma te bieden.
De B&O commissie van de
Ontmoetingskerk.
Voor vragen:
Jaap Thijs, 0528 391533 of 06 29219221

Graag tot ziens!

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN

STARTZONDAG

CANTATEDIENST

Alle ontmoetingsmomenten zijn
in de Ontmoetingskerk tenzij
anders aangegeven. Het is voor de
genummerde ontmoetingsmomenten,
nog steeds belangrijk dat u zich
tevoren opgeeft zodat we weten of
er voldoende animo is.

Zondag 18 september beginnen
we om 8.30 uur met een
gezamenlijk ontbijt. De dienst
begint daarna om 10.00 uur.
We nemen dan ook afscheid
van de oude en verwelkomen
de nieuwe ambtsdragers.

Op zondag 2 oktober is er in de Ontmoetingskerk
weer een Cantatedienst. Voorganger is ds. Betty
Gras. Het Bach Cantate Koor Salland voert de
Bach Cantate BWV 6 uit: ‘Bleib bei uns denn es
will Abend werden‘. Bij de uitgang een collecte
ter bestrijding van de onkosten.

U kunt daarvoor het aanmeldingsformulier gebruiken. Wilt u het ingevulde
formulier voor 1 oktober in de ‘zuiltjes’
in de kerk doen?
U kunt zich ook opgeven, graag voor
1 oktober via: bezinontmoet@gmail.com
of via de website van de Ontmoetingskerk. Vergeet niet de nummers te
vermelden. Gezien de ervaringen van
de afgelopen twee jaar vragen we u
niet meer uw financiële bijdrage aan
de kosten tevoren over te maken.
We rekenen erop dat u die op de avond
zelf contant voldoet.
Uitgebreide en actuele informatie kunt u
vinden op www.deontmoetingskerk.nl
en in bij-Een.

Zondag 18 september
08:30 uur

HARRY AND FRIENDS
Een avondvullend programma,
waarin Harry Bosma samen
met zijn kwartet filmmuziek
ten gehore brengt. Nadere
informatie volgt in bij-Een
Zaterdag 8 oktober

Zondag 2 oktober 2022 | 19.00 uur
TIP!

1. MINISYMPOSIUM FILOSOFIE:
HET GOEDE LEVEN EN DE VRIJE MARKT
De alom aanwezige vrije markt heeft ons veel welvaart
gebracht, maar de laatste jaren dringt zich ook de
vraag op naar de schaduwkanten van deze alles
overheersende globaliserende markt. Wat doet
het met onze relaties en instituties? Draagt ze bij
aan een zinvol en goed leven of wordt dat juist
bedreigd? Over deze vragen gaat het boek
‘Het goede leven en de vrije markt’ dat in 2019 de
Socrates wisselbeker won. Prof. Dr. Govert Buijs,
één van de auteurs, geeft er een lezing over waarna
er ruime gelegenheid zal zijn voor discussie.

TIP!

Zaterdag 15 oktober | 14.00 – 17.00 uur | € 7,50

VOOR DE ZONDAG...
Samen met elkaar de Bijbeltekst
van de komende zondag lezen en
bespreken, met een open hart voor
de tekst en voor elkaar. Ds. Betty
Gras leidt het gesprek, opgave is
niet nodig. Van harte welkom!
Dinsdag 25 oktober, 22 november
21 februari en 18 april
10.30 - circa 11.30 uur

2. INSPIRATIEAVOND
DUURZAAMHEID
Voorafgaande aan de ‘duurzame huizenroute’
op 29 oktober en 5 november doet Taco
Overvliet suggesties hoe we ons
huis het beste duurzaam
kunnen maken. Taco heeft
ruime ervaring en kan ons
veel praktische tips geven.
Woensdag 26 oktober
20.00 uur | € 3,00

IONA VIERING
De lekengemeenschap Iona (Schotland)
heeft haar eigen spiritualiteit, muziek en
wijze van vieren in de lijn van het Keltisch
christendom. Tijdens een avondgebed willen
we daar iets van proeven en met elkaar
beleven, als weg naar God, elkaar en onszelf.
Zondag 13 november | 19.30 uur

3. FILM: THE FATHER
Anthony wordt zichtbaar een dagje ouder, maar weigert alle hulp van zijn dochter Anne.
Terwijl hij zijn omgeving en zijn veranderende gezondheid een plaats probeert te geven,
begint hij zijn naasten in twijfel te trekken. Het mag onmogelijk lijken in het hoofd van een
dementerende te kijken, maar ‘The Father’ nodigt je uit om je daar toch een voorstelling
van te maken. Dat kan heel verwarrend zijn. Een intrigerende film!
Vrijdag 18 november 2022 | 20.00 uur
€ 4,00 inclusief hapje en drankje

4. TAFELS VAN HOOP - DEEL JE TAFEL!

6. SAMEN NAAR HET THEATER

Tijdens een lunch in gesprek gaan met vluchtelingen die nog maar kort of al langer
in ons dorp wonen… Het levert mooie gesprekken op met wederzijds begrip! Heeft u
belangstelling? De eerste van de drie ontmoetingen is zondag 20 november vanaf
12.00 uur. De twee andere data voor het seizoen 2022-2023 zullen in bij-Een en de
nieuwsbrief worden aangekondigd. Opgave vooraf is wel nodig!

Jan Beuving kennen we vooral als cabaretier, wiskundige en sportliefhebber. Maar Jan blijkt ook veel te lezen en in zijn show ‘Restante’
komt zijn relatie met dat ene speciale boek ter sprake. Een leuke
avond vol inspiratie, liedjes en vrolijkheid. In schouwburg Ogterop in
Meppel. We vertrekken samen vanaf de Ontmoetingskerk om 19.15 uur.

Meer info: Mart Krook, tel. 372673

Donderdag 22 december | 20.00 uur | € 20,25

TIP!

Zondag 20 november | 12.00 uur

7. GELOVEN IN GEDICHTEN
5. ADVENTSSCHIKKING
Onder het drinken van koffie,
openen we met het voorlezen
van symbolische gedichten
en gezamenlijk gezongen
adventsliederen en steken we de
adventskaarsen aan. Daarna maken
we een adventsschikking. Zelf graag
meenemen: snoeischaar, mesje, groen
(conifeer, hulst, klimop, buxus, etc.).
Voor basismateriaal wordt gezorgd.
Meer info Truida Okken: 371244
of Joke la Roi: 373719
Zaterdag 26 november
10.00 - 12.00 uur | € 14,00

KERSTMARKT
Zaterdag
10 december
kunt u weer
van onze
gezellige
kerstmarkt
genieten.
Hoe en in
welke vorm?
Dat blijft nog
even een verrassing. Maar het wordt
vast en zeker weer een onvergetelijke
ontmoetingsdag! Tot dan!
Zaterdag 10 december | vanaf 10.00 uur

Wat geloven we eigenlijk nog? Aan de hand van oude en nieuwe gedichten gaan we in
gesprek over deze vraag. Wat hebben we ooit meegekregen? Wat heeft zich in de loop
van ons leven veranderd en wat heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot dragende grond?
Dichters verwoorden de geloofsontwikkeling van hun tijd – zij helpen ons op verhaal.
Met Els Deenen.
Vrijdag 13 januari 2023 | 10.00 - 12.00 uur | € 3,00

8. FILM: SUPERNOVA
Concertpianist Sam en schrijver Tusker zijn al 20 jaar samen.
Met hun caravan trekken ze heel Engeland door. Als door
dementie hun leven langzaam uit hun handen glijdt, proberen de
twee geliefden hun angsten te verbergen tot het niet langer gaat.
Vrijdag 20 januari | 20.00 uur
€ 4,00 inclusief hapje en drankje

TAIZÉ

11. ETEN OP ZONDAG

Een avondviering met liederen, gebed, lezingen
en stilte in de sfeer van Taizé. U bent van harte
welkom om alvast liederen te oefenen om 18.45 uur.
Aansluitend begint de viering.

Na de kerkdienst en het koffiedrinken, genieten we samen van een hapje
en drankje en gaan daarna aan tafel. Het menu? Een verrassing!
Zondag 5 februari | Volwassenen € 7,00 | Kinderen € 3,50

Zondag 22 januari | 19:00 uur

9. PUBQUIZ
Voor de derde keer de succesvolle Pubquiz, met
natuurlijk weer de medewerking van de Quiz Brothers.
Stel een team samen (4-6 personen), verzin een leuke
naam voor je team en geef je tenminste 2 weken van
te voren op. Wil je alleen komen dan zorgen wij voor
een plekje in een team. De toegang is gratis en brengt
de avond toch wat op, dan is het voor een goed doel.
Vrijdag 28 januari 2023 | 20.15 uur

10. CREATIEVE AVOND DUURZAAMHEID
We maken samen een eenvoudig insectenhotel. Joop Verburg vertelt ons tevoren
van alles over wilde bijen en wat insectenhotels voor hen kunnen betekenen.
Woensdag 1 februari | 19.30 uur | kosten € 6,00

DIACONALE
PROJECTEN

12. ANSELM
GRÜN (1)

De afgelopen twee jaren
was de voedselbank
in Hoogeveen het
gezamenlijke diaconale
doel van de drie kerken
in Zuidwolde.
Deze avond vertelt
de diaconie over de
acties die daarvoor
zijn gehouden en wat
het resultaat ervan
was. Daarnaast wordt
informatie gegeven over
het nieuwe gezamenlijke
doel van 2023.

Franck Ploum,
theoloog,
verbonden aan
de Ekklesia Breda
en de vrijzinnige
gemeente
Zierikzee is kenner
van Anselm Grün,
de Duitse
TIP!
Benedictijner pater
en schrijver van
veelgelezen spirituele boeken. Samen met Anselm Grün
schreef hij het boek ‘Een weg ten leven. Bezinning op
de lijdensweg van Jezus’. Aan de vooravond van de
40-dagen tijd vertelt Franck Ploum ons iets over Grün en
lezen we samen stukjes uit dat boek.

Donderdag 9 februari
20.00 uur

Dinsdag 21 februari | 20.00 uur | € 7,50

13. ANSELM GRÜN (2)

16. ONZEKER WETEN (2)

In ‘Een weg ten leven’ schreven Anselm Grün en Franck Ploum meditaties bij de
kruiswonden van Jezus. Daarover nadenkend kunnen we misschien onze eigen pijn er in
herkennen, waardoor we er beter mee kunnen omgaan en heling dichterbij komt.
Zo kunnen de vijf kruiswonden van Jezus worden tot een teken van hoop. Opent zich zo
een weg ten leven? Met Els Deenen.

Een goed gesprek met religieTIP!
wetenschapper en pionier
Bram Kalkman, naar aanleiding
van het boek met die titel. Over het
bevrijdende van niet-zeker-weten als essentie
van het christendom, in een wereld vol (schijn)
zekerheden.

Vrijdag 3 maart | 10.00 -11.30 uur | € 3,00

Onder het genot van een hapje en drankje,
wat wil je nog meer op de zondagmiddag?

14. KENNISMAKING
MET JONATHAN SACKS
Jonathan Sacks (1948-2020) was
opperrabbijn van Groot-Brittannië.
Zijn essays kun je met goed fatsoen
niet op vrijblijvende wijze lezen. Ze
doen een dringend appel op de lezer
om verantwoord te leven in tijden
van crisis. In twee avonden maken
we onder leiding van Reinier Gosker
kennis met het werk van deze
intellectuele reus die, aldus Tony
Blair, inzichten uit de religie aan de
moderne wereld weet te verbinden.
A. Woensdag 15 maart
20.00 uur | € 3,00
B. Woensdag 29 maart
20.00 uur | € 3,00

15. ONZEKER WETEN (1)
Ter voorbereiding
van het ontmoetingsmoment
met Bram Kalkman,
duiken we
o.l.v. Betty Gras
met elkaar al een
keer in het boek
‘Onzeker Weten’
dat hij samen
met Rikko Voorberg en Gerko Tempelman
schreef.

Zondag 23 april | 15.00 - 17.00 uur
€ 7,50

MEDITATIEF WANDELEN

De activiteiten zijn overigens ook los te
bezoeken.

Christenen worden ‘mensen van de weg’
genoemd en dit jaar brengen we dat weer in
praktijk. Peter Kortekaas nodigt ons bij hem thuis
uit voor een meditatieve wandeling in zijn eigen
bostuin. Het wandelen gebeurt individueel,
op eigen tempo met onderweg vragen om
over na te denken. Nagesprek en koffie in de
groepsruimte van De3weg. Burg. Tonckensstraat
72, Zuidwolde. Ook als u in de voorafgaande
jaren geweest bent, bent u opnieuw welkom!

Vrijdag 21 april | 20.00 uur

Zondag 30 april | vanaf 13.00 uur

17. DUURZAAMHEID:
EXCURSIE
We maken samen een
excursie naar de
Naoberhoeve in Echten,
waar Gerlof Pronk
ons het reilen en zeilen
van deze biologische
boerderij uitlegt.
Woensdag 10 mei
Vertrek per �iets vanaf
het busstation om 19:00 uur

Wat we verder nog doen
STAMTAFEL
ONTMOETINGSKERK

Iedereen die daar zin in heeft, is
hier welkom voor een kopje koffie
en een praatje. De stamtafel staat
in de Ontmoetingskerk.
Iedere vrijdag | 10.00 - 12.30 uur

ACTIVITEITEN VOOR
KINDEREN EN JONGEREN

Samen eten, actief zijn, verhalen
luisteren en vieren! In de Kinderen Jeugdkerk ontmoeten we
elkaar op een interactieve, vrolijke
en betrokken wijze.
Info: t.z.t. in bij-Een

ZINNIGE AVONDEN

Een zinnig gesprek over
(geloven in) het leven met
20-40-ers.
Info: Ds. Betty Gras

www.deontmoetingskerk.nl

