PROTESTANTSE G EMEENTE
ROZENDAAL EN V ELP
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Afbeelding voorpagina: ‘Shout

for joy’ - Psalm 100:

Shout for joy to the Lord, all the earth.
Worship the Lord with gladness;
Come before him with joyful songs.
Lycy Adams Art.
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V OORWOORD
Voor u ligt het boekje waarin we het winterwerk voor het komende seizoen 2018-2019 presenteren.
Het is –net als de vorige jaren- een combinatie van het winterwerk in de Protestantse gemeente Velp en Rozendaal geworden. Onze kringen staan open voor iedereen in onze gemeenten die geïnteresseerd is in de aangeboden onderwerpen. De gemeentegrenzen tellen niet.
We hebben geprobeerd een gevarieerd programma aan te
bieden met gesprekskringen rond de Bijbel, met meditatieve
activiteiten, met ontmoetingen op het snijvlak van kerk en
cultuur, met wandelingen rond de stilte of rond poëzie van
vader en zoon Barnard.
U vindt onder de aankondigingen de data en aanvangstijden, evenals de verantwoordelijke inleiders. Voor sommige
kringen dient u zich op te geven. Dat kan bij de inleider(s).
Wij hopen u hiermee een mooie serie morgens, middagen of
avonden aan te bieden. U bent van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan ons winterwerk. Wij hopen op een mooi
en inspirerend seizoen met elkaar!
Namens alle begeleiders,
Janneke Bron
Frans Ort.
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ACTIVITEITEN 2018 - 2019
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L EERHUIS

JOODSE TRADITIE

Ook dit jaar willen wij ons met een
groep verdiepen in de joodse traditie.
Dat de Bijbel een “joods” boek is
heeft de christelijke kerk altijd geweten. Maar wat betekent dat
nu. Wat wil zeggen dat Jezus is
gekomen om de Thora ”te vervullen”?
Aan de hand van een artikel van prof. Peter Tomson zullen wij
hiernaar kijken vanuit de Bergrede (Mattheus 5: 17-18).
Verder denken wij ook aan enkele fragmenten uit het boek
van rabbijn Jonathan Sacks: “Een gebroken wereld heel maken”. De teksten die wij samen lezen worden uitgedeeld aan
de deelnemers en er is voluit ruimte voor gesprek.
Ieder is van harte welkom, niet alleen mensen van vorige jaren. Het is wel prettig als u zich op wilt geven met het oog op
het materiaal dat wij in een soort “boekje” bij elkaar zullen
brengen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
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donderdagmiddag 1, 15 en 29 november 2018
14. 00 – 16 00 uur
in de Tuinkamer
Bert Bomer, tel. 0313- 410918,
email: bebom.buutvrij@gmail.com
Madelon Beekhuis, tel. 026 – 3642660
email; m-bbeekhuis@hetnet.nl

B IJBELKRING : “I N B ABEL ”

Een aantal jaren geleden lazen we met een select
gezelschap gedeelten uit het Bijbelboek Ezechiël. Het waren
indrukwekkende ontmoetingen met deze grote, maar niet zo
bekende profeet.
Ook dit seizoen wil ik mij diepgaand met dit boek bezighouden. Het centrale thema van dit boek is ‘ballingschap’,
een situatie van een samenleving die de weg kwijt is en die
leven moet zonder bevrijdende verhalen.
De profetie blijkt soms naadloos te vergelijken met onze tijd:
een gedesoriënteerde samenleving die de weg lijkt kwijt te
zijn. Dwars door de brokstukken van het menselijk bestaan
heen blijkt echter een Stem te spreken van een nieuwe
toekomst, van hoop op een nieuwe wereld.
Een deel van de morgens zal worden bepaald door de
exegeses van ds. Ad van Nieuwpoort, die hierover een
boekje schreef onder de titel In Babel. U mag het boekje
aanschaffen, maar dat is niet noodzakelijk.
We komen vier morgens samen in de Serre van Rozendaal.
Iedereen die nauwkeurig mee wil lezen, is van harte uitgenodigd.
Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:

21 maart, 11 april, 16 mei
10.00 uur
de Serre van Rozendaal
ds. Frans Ort
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B IDDEN

ANNO NU

In de afgelopen twee jaar heeft
ds. Frans Ort zich tijdens zijn studieuren intensief beziggehouden met
het gebed. Niet alleen met de
gebeden in de eredienst, maar
ook met de persoonlijke gebeden.
Hij schreef daarover een artikel in
Kerknieuws en Kerkklanken dat op
veel reacties mocht rekenen.
Die reacties en zijn verdergaande zoektocht hebben geresulteerd in een serie gebeden, die zich laten lezen als een
persoonlijk gesprek met God.
Gedurende een avond waarop een aantal van deze
gebeden zal worden gelezen, wil hij zich buigen over vragen
als ‘wat kunnen we vandaag de dag nog bidden?’, ‘vinden
we ruimte in ons leven voor stilte en gebed?’ Deze avond is de
opmaat naar de publicatie van de gebeden onder de titel
soms kun je beter zwijgen – pelgrimsmonologen.
We komen samen in de Serre, de avond begint om 20.00 uur.
Iedereen die zich wil bezinnen op dit onderwerp, is van harte
uitgenodigd.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
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20 november
20.00 uur
de Serre van Rozendaal
ds. Frans Ort

B EELDEN

VAN EENZAAMHEID :

E DWARD H OPPER

De afgelopen twee jaar heeft Frans Ort zich intensief
beziggehouden met het werk van de Amerikaanse schilder
Edward Hopper. Zijn schilderijen worden alom geprezen
omdat ze zo scherp de eenzaamheid van de twintigsteeeuwse mens verbeelden.
Daarnaast lijken zijn schilderijen vaak op een zogenaamde
film-still,
een
plaatje van een film, die is
stilgezet. Er dreigt iets te
gebeuren of er is zojuist iets
verschrikkelijks gezegd…
Hopper is een bron van
inspiratie geworden voor
vele kunstenaars, in het
bijzonder voor fotografen en filmers:
Walker Evans, Robert Frank, Gregory Crewdson en Wim
Wenders zijn maar enkele voorbeelden van die invloeden.
In dat licht schreef Frans Ort een serie gedichten die een
verhaal zijn gaan vormen over een man en de ander. Het
boekje verschijnt op 12 oktober 2018.
Tijdens een avond wil hij zijn inzichten delen omtrent de
ervaring van velen dat we alléén staan onder een lege
hemel. Naast korte besprekingen van de schilderijen van
Hopper (die geprojecteerd zullen worden) zal hij ook een
aantal gedichten lezen.
Iedereen die geïnteresseerd is in de vraag rondom ons
mensbeeld in de afgelopen eeuw, is van harte welkom. We
komen samen in de Serre.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:

6 maart
20.00 uur
de Serre van Rozendaal
ds. Frans Ort
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T WINTIGSTE

EEUWSE SPIRITUALITEIT

‘Toon mij je kerk en ik vertel je over wat je gelooft’, zei één
van mijn leermeesters Kerkbouw en Kerkinrichting ooit tegen
mij. En het is waar: de kerk vertelt véél over het geloof van de
bouwers.
Na de avond in het vorige seizoen rondom Romaanse en
Gotische spiritualiteit zal ds. Frans Ort nu een avond
verzorgen rondom vier prominente kerkgebouwen uit de
twintigste eeuw: Barcelona, Helsinki, Emmerioch en Neviges.
De kerken worden bekeken aan de hand een powerpointpresentatie: naast de architectonische bijzonderheden is er
ruime aandacht voor de theologie die in deze kerken wordt
verbeeld.
Voorkennis is niet nodig, het geheel ontvouwt zich vanzelf
tijdens de avond. We komen samen in de Serre.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
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1 april
20.00 uur
de Serre van Rozendaal
ds. Frans Ort

ZOMERS SLOTAKKOORD: FRANS ORT LEEST ‘BEELD-TAAL’
Aan het eind van het seizoen, op een mooie zomeravond
leest ds. Frans Ort voor uit eigen werk.
Afgelopen jaar las hij een serie verhalen, die hij de afgelopen
vier jaar schreef, dit jaar leest hij uit zijn gedichten. Of het
mooi wordt, is altijd afwachten: poëzie is heel persoonlijk… In
elk geval zal het een avond zijn waarop de thema’s ‘water’,
‘licht’, ‘leven en verder leven’, ‘mensen om mij heen’ aan de
orde zullen komen.
Frans Ort denkt in beelden, veel van zijn gedichten zijn
ontstaan door de ontmoeting met schilderijen of foto’s.
Hoogstwaarschijnlijk zal er ook met afbeeldingen worden
gewerkt om zo de ontmoeting tussen beeld en taal te laten
plaatsvinden. Het blijft een verrassing, maar hopelijk zal de
avond muzikaal worden omlijst met improvisaties op de
piano. We komen samen in de serre van de kerk in
Rozendaal.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:

1 juli
20.00 uur
de Serre van Rozendaal
ds. Frans Ort
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ACTIVITEITEN 2018 - 2019
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M EDITATIE

IN DE

O UDE J AN

Ongeveer twee keer per maand wordt er gemediteerd in de
Oude Jan, de oudste spirituele plek in Velp. Iedereen is van
harte welkom. We ontmoeten elkaar om 20.00 uur met koffie/
thee. Na ongeveer tien minuten zoeken we de stilte op.
We maken kennis met verschillende vormen van meditatie,
aan de hand van een tekst of beeld, of met muziek.
We verlaten de kerk in stilte om 21.00 uur.

Dit zijn de data voor 2018-2019:
September:
Oktober:
November:
December:
Januari:
Februari:
Maart:
April:
Mei:
Juni:

4
2
6 en 20
geen meditatie –
maar wel mindful tekenen in het Rondeel
15
5 en 19
5 en 19
2 en 16
7 en 21
4 en 18

Tijd:
Plaats:
Kosten:
Begeleiding:

20.00-21.00 uur
Oude Jan
Vrijwillige bijdrage (richtbedrag €2,50)
pastor Janneke Bron
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M EDITATIEF

TEKENEN IN DE

A DVENT

Lichtkaartjes maken
Avond 1: met vloeibare inkten in allerlei
kleuren maken we een kleurenspel.
Ook bezinnen we ons op onze verlangens en
wensen voor het nieuwe jaar en we blikken
kort terug op het afgelopen jaar: wat was er
goed en waar wil je meer van en wat wil je
graag anders. Hiermee gaan we de
komende week in.
Avond 2: ieder komt terug met de wensen voor het nieuwe jaar
en we kijken nog even een laagje dieper: naar het waarom
ervan (welke gevoelens leveren ze op, welke innerlijke staat
van zijn) en hoe vertaal je het naar een concrete aanwijzing
voor jezelf. Je kiest er 12 uit.
De kleurige achtergrond gebruiken
we om kleine kaartjes te maken en
elke wens komt op een passend
kaartje, het kaartje wordt nog een
beetje verder bewerkt. De kaartjes
krijgen een gaatje en worden
samengevoegd aan een ring.
Zo heb je een eigen “lichtsnoer” voor
het komende jaar: elke maand kun je met een nieuw kaartje
leven, of je kiest er per week bijvoorbeeld eentje en die is dan
je gids voor die week.

Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding
Kosten:

dinsdagen 11 en 18 december
19.00 – 21.00 uur, inloop met koffie/thee v.a. 18.45 u.
Rondeel
Marjolijn Knot / pastor Janneke Bron
€40,-- per deelnemer

Minimum aantal deelnemers is 6, maximum 8 deelnemers.
Als er veel belangstelling is starten we nog een workshop van twee
dagdelen overdag.
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R ONDEELGESPREKKEN
Een gesprekskring voor wie in gesprek wil gaan over het
dagelijks leven in verband met geloven en alles wat zich
daaromheen aandient.
Vorig jaar hadden we een hoog gegrepen doel: elke maand
een (dik) boek. Dat moesten we loslaten, want bleek echt
teveel van het goede.
Halverwege het jaar zijn we toen met het boek
Compassie van Karen Armstrong aan de slag
gegaan. We lezen steeds één of meer
hoofdstukken, soms met een filmpje erbij, en
gaan in gesprek.
Compassie is volgens Karen Armstrong de kern
van ons menszijn, het is de basis van alle religies
en levensbeschouwingen, samengevat in de
gulden regel: Behandel anderen zoals je door
hen behandeld wilt worden.
Wij kennen hem omgekeerd in het spreekwoord: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat
ook een ander niet. De basis voor compassie
heeft ieder mens in zich en die kun je
ontwikkelen, bijvoorbeeld door de stappen te
volgen die Armstrong in haar boek aanreikt.
De eerste vijf stappen hebben we besproken,
van meer weten via kijken naar onze wereld naar onszelf en de
ander en een mindfulle houding. De eerste bijeenkomst in het
nieuwe seizoen gaan we verder met stap 6: Actie. Je kunt altijd
aanschuiven, ook als je stappen hebt gemist.
Data:

vierde zondag:
23 sept; 28 okt; 25 nov 2018;
27 jan; 24 feb; 24 mrt; 26 mei; 23 juni 2019
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats:
Rondeel
Begeleiding: pastor Janneke Bron.
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O NBEPERKT B IJBELLEZEN
Ongeveer eens per twee maanden komen we bij elkaar, een
groepje mensen met en zonder beperking. Tenminste, als er
mensen zonder beperking bestaan! We luisteren naar de
Bijbelverhalen en praten erover wat ons raakt in de verhalen,
wat we herkennen, wat we moeilijk vinden. Het gaat over
onszelf in verbinding met de Bijbelverhalen. We bereiden ook
een keer een dienst voor: een dienst voor iedereen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
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in overleg, zie Lef en www.pknvelp.nl
19.00 – 20.00 uur
in overleg, vaak Barentszhuis in Velp
pastor Janneke Bron.

G ESPREKSKRING

DE

V ERDIEPING

Deze gesprekskring bestaat al vele jaren en is uitgegroeid tot
een hechte groep en staat altijd open voor nieuwe deelnemers.
Er wordt steeds gepraat naar aanleiding van of over een
bepaald boekje of persoon. Elke avond levert een boeiend
gesprek, soms heel persoonlijk.
De avonden vinden plaats bij één van de deelnemers thuis.
Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom.
Data:
Tijd:
Plaats:
Informatie en
aanmelding:

in overleg
20.00 – 22.00 uur
bij de deelnemers thuis
Joke van der Kolk, jvanderkolk2@gmail.com.
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P ROJECTKOOR
Zingen is fijn en goed voor
mensen. Samen zingen is nog
fijner en verbindt mensen met
elkaar.
Een zingende geloofsgemeenschap zijn wij omdat dat
mensen en God samenbrengt. Hoe graag iedereen in onze
gemeente zingt, blijkt wel uit het succes van de projectkoren
de afgelopen jaren.
De Appelbloesem en de Graankorrel waren prachtige
oratoria die op deze manier konden worden uitgevoerd, met
Pinksteren 2017 stond er zomaar een koor van 25 enthousiaste
zangers en Pasen 2018 werden delen uit musical The Messiah
van Tore W. Aas gezongen.
Ook voor dit seizoen worden weer volop plannen gemaakt,
onder andere voor een projectkoor in de kerstnachtdienst, 24
december 2018 om 22.00 uur.
Wil je meezingen in het projectkoor?
Je kunt je aanmelden bij Marja Rutten, marjars@hotmail.com.
Je wordt dan op de hoogte gehouden van de repetitieplanning en de muziek wordt je per e-mail toegestuurd.
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F RANCISCUS

VAN

A SSISI

Begin oktober hoop ik tien dagen te lopen in het land waar
Franciscus heeft rondgetrokken, van Assisi naar Stroncone.
Franciscus is misschien wel een van de meest bekende
heiligen. Velen van ons kennen het verhaal dat hij met dieren
praatte en weten dat dierendag iets met hem te maken
heeft. Maar over Franciscus is veel meer te vertellen.
Franciscus wordt rond 1182 geboren in Assisi als de zoon van
een rijke koopman. Hij heeft een onbezorgde jeugd. Vaak is
hij de aanvoerder van feesten met vrienden. Over geld hoeft
hij zich nooit zorgen te maken. Er is meer dan voldoende voor
een leven in luxe.
Maar na wat omzwervingen en gebeur-tenissen besluit
Franciscus om al die luxe op te geven voor een aan God
gewijd leven in armoede. Ruim acht eeuwen later is hij nog
steeds een grote inspirator.
Over Franciscus en zijn geschriften en over de betekenis
daarvan voor ons vandaag gaat het in deze kring.
Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:

30 oktober en 13 november
20.00 – 22.00 uur
Rondeel
pastor Janneke Bron.
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M UZIEK - AVONDEN :

TWEEMAAL

B ACHS C ANTATES

In het vorige seizoen verzorgden ds.
Frans Ort en pastor Janneke Bron vier
avonden over cantates van Johann
Sebastian Bach, waarvoor veel
belangstelling was.
Frans Ort verzorgde enkele jaren
geleden al een serie avonden
rondom het werk van Johann
Sebastian Bach. Janneke Bron deed een afstudeeronderzoek
naar de religieuze beleving rond cantates van Bach en nam
vorige zomer deel aan een Studieweek over de Mystieke
perspec-tieven in Bachs Matthäus-Passion.
Ook in het komende jaar verzorgen Janneke Bron en Frans Ort
afwisselend een tweetal avonden met thema’s rondom de
Bach-cantaten.
Op maandag november bespreekt Janneke Bron cantate 106
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, die de bijnaam draagt Actus
Tragicus. Het is één van de oudste cantates van Bach,
vermoedelijk geschreven voor een begrafenis/Treurmuziek van
zeer grote schoonheid, waarin het eeuwige leven centraal staat.
Op maandag 10 december duikt Frans Ort met de deelnemers in
het Weihnachtsoratorium, een oratorium dat bestaat uit zes losse
cantates die inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. Ze zijn
geschreven voor de kerstdagen en de periode daarna, de
laatste voor Driekoningen.
We luisteren intensief naar muziek uit de onvergetelijke cantates.
Opnieuw geldt: voorkennis is niet vereist, iedereen die van de
muziek van Bach wil genieten is van harte uitgenodigd!
Data:
Tijd:
Plaats:

12 november en 10 december
20.00 – 22.00 uur
5 nov in de Serre van Rozendaal /
10 dec in het Rondeel Velp
Begeleiding: pastor Janneke Bron, ds. Frans Ort.
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D E I NTERCITY - GROEP
Groep voor alleengaanden van 50+ voor bezinning en
ontmoeting
Je woont in een van de plaatsen aan of dichtbij de spoorlijn
Deventer – Arnhem (Deventer, Colmschate, Schalkhaar, Epse,
Gorssel, Eefde, Zutphen, Warnsveld, Leuvenheim, Brummen,
Spankeren, Dieren, Ellecom, De Steeg, Rheden, Velp,
Rozendaal, Arnhem).
Je bent alleengaand, 50+ en je hebt behoefte aan op zijn tijd
een goed gesprek en ontmoeting met andere alleengaanden.
Het lijkt je leuk om met enige regelmaat als groep een
kerkdienst te bezoeken en daarna nog met elkaar na te
praten en samen te eten. Daarna nog iets gezelligs doen
behoort ook tot de mogelijkheden.
Dan is deze Intercity-groep wellicht iets voor jou.
De groep is gestart in januari 2018 en telt op dit moment 19
deelnemers. Nieuwe leden zijn nog van harte welkom. Je kunt
met de intercity reizen, maar je kunt natuurlijk ook met de
sprinter, fiets of auto komen.

Het komend seizoen zal de intercity stoppen in de volgende
plaatsen:
26 augustus: Rozendaal
- 21 oktober: Brummen
2 december:Colmschate 3 februari: Rheden
17 maart:
Spankeren
5 mei: Dieren
2 juni:
Warnsveld
- 21 juli: Dieren (Zomerexpress)
Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij:
ds. Kees Bochanen, predikant Protestantse gemeente Dieren
Borgelerhofweg 24, 7414 GP Deventer
tel. 0570 – 618 328 / 06 33 63 71 72
email: c.bochanen@pkndieren.nl
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S TILTEWANDELING

IN NAJAAR EN VOORJAAR

Vanaf de Oude Jan ben je in vijf minuten bij Landgoed Biljoen, velen van u wandelen daar al geregeld. Als je in stilte
wandelt dringt nog meer tot je door hoe mooi het daar is.
We komen bijeen in de Oude Jan, krijgen een tekst en wat
aanwijzingen mee voor onderweg en gaan in stilte aan de
wandel. Halverwege nemen we een moment om uit te wisselen en dan lopen we verder, het laatste stuk mag er gesproken worden. We sluiten af in de Oude Jan met koffie of thee.
Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
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26 september 2018 en 24 april 2019
19.45-21.30 uur
Oude Jan
Janneke Bron

POETISCHE WANDELING: BARNARD POËZIEPAD ROZENDAAL
Bij de kerk van Rozendaal
begint een wandeling
van ongeveer 2,5 km.
langs gedichten van
vader en zoon Willem en
Benno Barnard: het
Barnard Poëziepad.
Het pad is een initiatief
van de Stichting Dichter
in Beeld en het werd onthuld in oktober 2017.

Er liep een gedicht voor mij uit
Er liep een gedicht voor mij uit,
ik kon het niet inhalen,
het boog af naar een vorig land:
deuren die welkom piepten, kamers
die pas verlaten geruststellend
thuis waren, wereld waterpas,
maar geen rivier,

We nodigen u uit om samen dit pad te lopen en te mediteren
over de gedichten waar we bij stilstaan.
We verzamelen om 19.45 uur bij de Kerk van Rozendaal, lopen
in rustig tempo de route en nemen bij elk gedicht de tijd om
ons aan te laten spreken. We sluiten de wandeling af in de
Serre van Rozendaal, waar we nog wat uitwisselen met een
glas wijn of wat anders.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:

26 juni 2019
19.45-21.30 uur
Kerk van Rozendaal
Frans Ort en Janneke Bron
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B EWUST

NAAR

P ASEN - 40

DAGEN ONDERWEG

De 40 dagentijd begint op de woensdag na carnaval,
Aswoensdag. Het is vanouds een periode van inkeer en
bezinning. Even wat minder luxe, vasten op diverse manieren,
om je innerlijk te richten op wat het goede leven is. Goed
leven voor jezelf in verbinding met de wereld waarin je leeft,
de mensen en gebeurtenissen die op je weg komen.
Er wordt nog gewerkt aan een programma voor de 40
dagentijd 2019.
Reserveer maar vast de woensdagavonden voor: Bewust
naar Pasen en houd Lef! en de website www.pknvelp in de
gaten.
Data:
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6, 13, 20, 27 maart, 3, 10, 17 april 2019

A GENDA T OERUSTINGSPROGRAMMA
R OZENDAAL - V ELP 2018 - 2019
——Maand

pag. nr.

augustus 2018
zo. 26
Intercity-Groep (Rozendaal)

21

september 2018
di.
04
Meditatie in de Oude Jan
zo. 23
Rondeelgesprekken
wo. 26
Stiltewandeling

13
15
22

oktober 2018
di.
02
Meditatie in de Oude Jan
zo. 21
Intercity-Groep (Brummen)
zo. 28
Rondeelgesprekken
di.
30
Franciscus van Assisi

13
21
15
19

november 2018
do. 01
Leerhuis Joodse Traditie
di.
06
Meditatie in de Oude Jan
ma. 12
Bachs Cantates
di.
13
Franciscus van Assisi
do. 15
Leerhuis Joodse Traditie
di.
20
Meditatie in de Oude Jan
di.
20
Bidden anno nu
zo. 25
Rondeelgesprekken
do. 29
Leerhuis Joodse Traditie

6
13
20
19
6
13
8
15
6

december 2018
zo. 02
Intercity-Groep (Colmschate)
ma. 10
Bachs Cantates
di.
11
Meditatief tekenen in de Advent
di.
18
Meditatief tekenen in de Advent

21
20
14
14
25

Maand

pag. nr.

januari 2019
di.
15
Meditatie in de Oude Jan
zo. 27
Rondeelgesprekken

13
15

februari 2019
zo. 03
Intercity-Groep (Rheden)
di,
05
Meditatie in de Oude Jan
di.
19
Meditatie in de Oude Jan
zo. 24
Rondeelgesprekken

21
13
13
15

maart 2019
di.
05
Meditatie in de Oude Jan
wo. 06
Bewust naar Pasen
wo. 06
Beelden van Eenzaamheid
wo. 13
Bewust naar Pasen
zo. 17
Intercity-Groep (Spankeren)
di.
19
Meditatie in de Oude Jan
wo. 20
Bewust naar Pasen
do. 21
Bijbelkring ‘In Babel’
zo. 24
Rondeelgesprekken
wo. 27
Bewust naar Pasen

13
24
9
24
21
13
24
7
15
24

april 2019
ma. 01
di.
02
wo. 03
wo. 10
do. 11
di.
16
wo. 17
wo. 24

10
13
24
24
7
13
24
22

26

Twintigste eeuwse spiritualiteit
Meditatie in de Oude Jan
Bewust naar Pasen
Bewust naar Pasen
Bijbelkring ‘In Babel’
Meditatie in de Oude Jan
Bewust naar Pasen
Stiltewandeling

Maand

pag. nr.

mei 2019
zo. 05
di.
07
do. 16
di.
21
zo. 26

Intercity-Groep (Dieren)
Meditatie in de Oude Jan
Bijbelkring ‘In Babel’
Meditatie in de Oude Jan
Rondeelgesprekken

21
13
7
13
15

juni 2019
zo. 02
di.
04
di.
18
zo. 23
wo. 26

Intercity-Groep (Warnsveld)
Meditatie in de Oude Jan
Meditatie in de Oude Jan
Rondeelgesprekken
Wandeling Barnard Poëziepad

21
13
13
15
23

juli 2019
ma. 01
Zo. 21

Zomers slotakkoord ‘Beeld-Taal’
Intercity-Groep (Dieren - Zomerexpress)

11
21

Nog af te spreken data:
Onbeperkt Bijbellezen
Gesprekskring De Verdieping
Projectkoor kerstnachtdienst

16
17
18

27

28

