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Voorwoord 
 
De werkgroepen Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente 
Waalwijk en van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML) 
bieden u komend najaar weer een gevarieerd programma aan. 

 
Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden bij de 
contactpersoon, of dat een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. Bij de activi-
teiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld. Indien u niet in staat 
bent om op eigen gelegenheid naar een bijeenkomst te komen, kunt u de 
contactpersoon benaderen voor vervoer. 

 

Wij wensen u een goed en inspirerend nieuw jaar en hopen u regelmatig te 
ontmoeten bij de activiteiten! 

 
 
 
De werkgroepen Vorming & Toerusting PG Waalwijk en PGML 

 
Geert Hulsbos, voorzitter g.p.a.hulsbos@ziggo.nl  tel. 0416-332326 
Joop Joosen, secretaris jdjoosen@ziggo.nl  tel. 0416-281932 
dr. Ebo Koerts dr.ebo@planet.nl tel. 06-26762051 
ds. Bert v.d. Linden dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl  tel. 0416-332323 
 
 
 

Bij het kunstwerk van de voorpagina 

 

Galerie Leonardo da Vinci te Ermelo biedt creatieve begeleiding aan 

mensen met een beperking en een creatief talent. Het is een officieel 

erkende instelling voor dagbesteding. John Hardon is een van de 

kunstenaars en heeft de drie handen gemaakt in opdracht van de 

Opstandingskerk van ’s Heerenloo te Ermelo, waar dit kunstwerk ook 

staat. Het beeld heeft de vorm van een boom. Het verwijst daarmee 

naar wortelen (geloven), groeien (leren) en vrucht dragen (het 

geleerde in praktijk brengen). De drie takken verwijzen naar de drie 

dimensies van leren: met hoofd (kennis), hart (bezieling) en handen 

(vaardigheden). De drie handen in het beeld verwijzen naar de 

geloofsgemeenschap, waarin het met en van elkaar leren vorm krijgt. 

 

mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
mailto:jdjoosen@ziggo.nl
mailto:dr.ebo@planet.nl
mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
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GESCHIEDENIS HELPT BIJ BIJBELLEZEN 

 

 

Waardoor wordt uw of 'onze' identiteit bepaald? Vormt het verleden er een 
onderdeel van, of moeten we wat er gebeurd is, zo snel mogelijk 'deleten'? 
Het oude wordt in het heden actueel en op de toekomst geprojecteerd. Het 
verleden wordt steeds in een nieuwe verstaanshorizon geplaatst. Het 
zelfverstaan staat in wisselwerking met de historische situatie. Elke stap die 
een mens zet, tekent zich af in tijd en ruimte, is dus een historische stap.  
 
Begrijpen is dan ook niet hetzelfde als je verstand gebruiken. Begrijpen is je 
levensverhaal onder ogen zien, dat gaandeweg ontstaat, dat vol zit met 
tegenslagen en overwinningen, met mislukkingen en verwachtingen. Bijbels 
gezien wordt deze historische weg begeleid door profetieën die de toekomst 
steeds opnieuw definiëren. Daarom kan een boek dat vaak ‘niet meer van 
deze tijd’ genoemd wordt, de Bijbel dus, aanbevelen in het heden te leven.  
 
Historicus Geert Hulsbos en religiewetenschapper Ebo Koerts willen laten 
zien, dat met de historische blik sommige bijbelpassages duidelijker worden 
dan zonder. Door een historische lezing kunnen bijbelteksten die elkaar 
ogenschijnlijk tegenspreken, diepere betekenis krijgen. Wie de Bijbel van voor 
naar achter leest, mist deze gelaagdheid. Ze kiezen voor een periode uit de 
wereldgeschiedenis, namelijk het Assyrische rijk. Zonder veronderstelde 
voorkennis brengen de deelnemers deze in de beoogde workshop in verband 
met bijbelse teksten en hun eigen identiteit.  

Wanneer: Maandag 17 september; 1 oktober, 20.00 uur    
Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,  tel. 0416-332326 
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THEMAKRING : LEVENSKUNST 

  

Na drie brieven uit het Nieuwe Testament en twee kleine profeten uit het 
Oude Testament, legt de Themakring twee bijzondere boeken uit de reeks 
Geschriften (Chetoebim) open op tafel: Prediker en Job.  
De Bijbelboeken Prediker en Job behoren tot de wijsheidsliteratuur van Israël. 
In deze boeken gaat het om de juiste levenshouding en de zin van het leven. 
Ieder mens streeft naar geluk en kan dat bereiken als hij de juiste keuze 
maakt.  Aldus de meest gangbare opvatting  over wat wijs is. We weten 
echter dat er veel in het leven is, waarop we geen invloed hebben. Zoals het 
lijden en de dood. Daarover spreekt de kritische wijsheid, waarvan het boek 
Job en Prediker voorbeelden zijn.  
Het boek Job gaat over de zin van het menselijk lijden, vooral van een 
onschuldige, en over de rol van God daarbij. Het boek Prediker is één van de 
raadselachtigste boeken van de Bijbel. De schrijver stelt zich ten doel de lezer 
praktische wijsheid en moreel besef bij te brengen.   
De beide boeken proberen inzichten van wijsheid en geloof te formuleren als 
antwoord op de vragen van toen, die net zo goed vragen van nu blijken te 
zijn. Onder leiding van ds. Bert van der Linden gaan we luisteren naar de 
boodschap uit deze boeken. 
 

 

Wanneer: Donderdag 20 sept. en 15 november, 13.30-15.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl, 

tel. 0416-332323 

 

 

 

mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
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VERSTAAT GIJ WAT GIJ LEEST? 

Onder dit motto leest judaïst drs. Bert Zonnenberg met u de Schriften van 
Israël. 

De joodse lezing van de schriften is verbonden met een levenswijze, waarbij 
het niet gaat om weetjes, rationele inzichten en zelfs niet om het begrijpen 
van de tekst. Het gaat erom, aangesproken te worden en tot antwoord te 
komen, in het concrete leven van elke dag, ook op het raakvlak van geloof en 
samenleving. 

Thema voor dit seizoen is het eerste Bijbelboek, Genesis. Dit is het boek dat 
gaat over de oer-vertelling van de voortbrengingen van hemelen en aardland 
in hun geschapen-zijn. 

Let op: ander tijdschema en een ander tijdstip dan in het verleden! 

Wanneer: Dinsdag  25 sept., 16 okt., 13 nov., 11 dec., 10.00 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
Contactpersoon: Dick Fennema, Fennema-kuijper@hetnet.nl, tel. 0416-340303 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:Fennema-kuijper@hetnet.nl


6 

 

 

 

VINCENT VAN GOGH OVER 

 DE NAVOLGING VAN CHRISTUS 

Thomas a Kempis is bij velen bekend als schrijver van het wereldberoemd 
geworden boek De Navolging van Christus. Velen herkennen in dit werk iets 
van hun eigen geloofsbeleving, zowel gelovigen van rooms-katholieke huize, 
als ook protestanten. Het geldt ook van tal van bijzondere personen, zoals 
Paus Joannes XXIII, Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld. 
Merkwaardigerwijs ontbreekt in dit rijtje de Brabander Vincent van Gogh. 

 

Weinigen weten dat Vincent van Gogh eigenlijk graag dominee had willen 
worden zoals zijn vader en dat hij intense belangstelling had voor De 
Navolging van Christus. Hij zegt ervan: ‘Dat boek is subliem’. In Engeland was 
Vincent een poosje de hulp van een predikant die hem  soms liet voorgaan in 
een kerkdienst. Een preek die Vincent hield in het plaatsje Richmond is 
bewaard gebleven en die is heel bijzonder. Vincent vond de universitaire 
studie om dominee te worden overbodig, liever werd hij evangelist. In België 
ging hij in een heel arme mijnstreek aan het werk. Maar hij liep helemaal vast. 
Hij gaf alles wat hij had weg (geld en kleren) en omdat hij zich zo enorm 
inzette, dreigde hij er compleet aan onderdoor te gaan. Van armoe werd hij 
maar kunstenaar! 
Dr. Henk de Jong (1950) was jarenlang predikant van de Hervormde 
Gemeente Windesheim (PKN) nabij Zwolle. Hij is een kenner van de Moderne 
Devotie en verdiepte zich in het leven van Vincent van Gogh. 
 
Wanneer: Donderdag 27 september, let op : 19.30 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326 
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HEDENDAAGSE ICONEN  

 

Iconen worden wel vensters op de hemel, ladders naar de eeuwigheid 
genoemd. Dit geeft aan dat het bij een icoon nooit om de icoon of afbeelding 
zelf gaat, ook niet om deze te aanbidden.  Iconen laten geen natuurgetrouwe 
afbeelding zien. Ze geven een meer symbolische verbeelding om de kijker uit 
te nodigen door de icoon heen te kijken en zo te verwijzen naar het oerbeeld 
daarachter. Het oerbeeld verwijst naar  God, Jezus, Maria  en heiligen.  Een 
icoon bevat een rijke schat aan symboliek. 
Iconen scheppen ruimte voor verstilling, gebed en meditatie om daarin het 
mysterie en de mystiek van het geloof te ervaren. Juist in de overprikkelde tijd 
waarin wij leven zien we meer belangstelling voor iconen. 
Naast het ontwerpen van antependia (textielkunst), glasapplique's (ramen) en 
glasmozaïeken voor kerken en stiltecentra heeft Anne-Marie van der Wilt 
(predikant en beeldend kunstenaar) zich toegelegd op het maken van een 
serie hedendaagse iconen  uitgevoerd in glasmozaïek. Tijdens de lezing laat ze 
foto’s van haar hedendaagse glasiconen (22 totaal) zien en vertelt hierover. 
Ook gaat ze in op de relatie tussen haar hedendaagse iconen en de iconen uit 
de traditie van het vroege christendom. 
 
 
  
Wanneer: Woensdag 3 oktober, 20.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932  
  

 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl
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BEZOEK AAN DE ABDIJ VAN BERNE 

 
 

De Abdij van deze Norbertijnengemeenschap is de langst bestaande 
kloostergemeenschap in Nederland en werd gesticht in 1134. De 
Norbertijnengemeenschappen kiezen van oudsher bewust voor een 
kloosterleven dat het midden houdt tussen contemplatie/beschouwen en actief 
werken binnen de gemeenschap: zoals werken in parochies rond de abdij. Er 
is veel aandacht voor het gebedsleven, o.a. in het koorgebed. 
Norbertus streefde in zijn tijd naar kerkvernieuwing en naar het ideaal van 
leven in armoede in combinatie met actief zijn in de samenleving. Deze 
vernieuwingsgedachte was en is nog steeds heel actueel tijdens en na het 2e 
Vaticaanse Concilie. Al lang daarvoor verzorgde de abdij tekstboekjes voor 
liturgische vieringen, waardoor deze beter toegankelijk werden. 
We krijgen uitleg over het ontstaan, de geschiedenis, de spiritualiteit, het 
leven in de communiteit en het pastoraat. Rond de middag zijn we welkom 
om deel te nemen aan de eucharistieviering en de gezamenlijke maaltijd. In 
de middag kunnen we de boekhandel bezoeken, het Berner Abdijbier proeven, 
dat sinds kort opnieuw wordt gebrouwen en niet te vergeten: genieten van de 
rust in de abdijtuin. 
 
Wanneer: Woensdag 10 oktober, 9.30 uur; terug 16.00 uur 
Waar: Vertrek Ambrosiuskerk; carpoolen 
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932 
Aanmelden      :   Uiterlijk 26 september bij Joop Joosen 
Kosten            :   € 15 per persoon, inclusief lunch 
 

 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl
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VAN GEBOREN CHRISTEN TOT PRAKTISEREND MOSLIMA 

 

Hoe raakt een Nederlandse christen verzeild in Frankrijk en wordt moslima? 
 
Opgegroeid in een warm en liefdevol christelijk gezin met beide ouders en een 
broer en zus, heb ik altijd een beschermde en veilige jeugd gehad: geen 
problemen op school, familievakanties, studeren, eerste baan, trouwen, 
kinderen. Maar het avontuur lokte: eerst België en daarna naar Frankrijk met 
mijn toenmalige Canadese echtgenoot.   
 
Welke gebeurtenissen en levenservaringen hebben er toe geleid dat ik ben 
veranderd in mijn wereldvisie? Welke rol speelde mijn geloof? Wie is hierin 
belangrijk geweest voor mij? Zijn we echt allemaal zo verschillend als we 
denken?  
 
Mijn verhaal had ook jouw verhaal kunnen zijn.... 
 
Simone de Graag neemt ons mee op haar levensreis.  
 
 

 

Wanneer:          Maandag 29 oktober, 20.00 uur 
Waar:               Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl
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DE HEMEL 

EEN VERKENNING VAN ONBEKEND TERREIN 

 

Regelmatig gaan er, ook onder theologen, stemmen op om de hemel af te 
schaffen: na dit leven zou er niets meer zijn. Waarom dan toch een archaïsch 
beeld en begrip als dit overeind houden? Maar predikanten ervaren in hun 
pastorale praktijk vaak het tegenovergestelde. De hemel leeft in de harten en 
hoofden van mensen, al gelooft men niet meer zoals vroeger. Voor eerdere 
generaties gelovigen was de hemel een vast en duidelijk gegeven, voor ons is 
het onbekend terrein geworden. Wat moeten, kunnen, mogen wij als moderne 
21e-eeuwers met die ‘lieve hemel’? Op deze vraag zoekt Jan Muis een 
antwoord.  
 
Jan Muis (1952, Waalwijk) haalde in 1969 het diploma HBS-B aan het Willem 
van Oranjecollege in Waalwijk. Hij was predikant in Oudenbosch, Warmond en 
’s Gravenhage. Van 1996 tot 2017 was hij hoogleraar dogmatiek aan de 
Universiteit Utrecht en de Protestantse Theologische Universiteit in 
Amsterdam.  
 
 
Wanneer:          Maandag 5 november, 20.00 uur 
Waar:               Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932 

 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl


12 

 

  

 

GESCHIEDENIS HELPT OPNIEUW BIJ BIJBELLEZEN 

 

Toen oud-president George Bush reageerde op die verschrikkelijke gebeurtenis 
op nine eleven, u weet wel toen twee vliegtuigen zich door die wolkenkrabbers 
in New York boorden, had hij het over de war on terrorism. Zouden met een 
beetje meer kennis van Bijbel en Koran de reacties over en weer anders 
verlopen zijn? Inmiddels wordt de discussie over vluchtelingen en integratie 
eveneens gevoerd zonder rekening te houden met de religieuze factor. Is dat 
terecht?  
 
Ook bij het lezen van bijbelverhalen wordt vaak het historisch karakter 
verwaarloosd. We hebben kennis van het Assyrische Rijk verworven of 
verwerven die. Vanuit deze opzettelijk gekozen en dus beperkte context lezen 
we nog eens ‘de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan’. Valt over dit alom 
gewaardeerde verhaal, of zelfs voor velen mooiste Bijbelverhaal nog iets 
nieuws te zeggen dan? Ja, voor wie historisch leest, wel.  

 

Met instemming wordt de moraal van dit verhaal onderschreven: heb je 
vijanden lief. Is dit een politieke boodschap? Een maatschappelijke opdracht? 
Gaat het over de verhouding tussen Israël en de Palestijnen? Zonder 
voldoende historisch besef kunnen deze vragen niet worden beantwoord. Wie 
het woord barmhartigheid leert verstaan als een relatie, ontdekt wellicht een 
nieuwe leefstijl. Wat betekent dat voor ontwikkelingshulp, diaconie, de 
maakbaarheidsgedachte, het man/vrouw perspectief?  

Met medewerking van historicus Geert Hulsbos en religiewetenschapper Ebo 
Koerts geven we vorm aan deze avond.   

Wanneer: Maandag 19 november, 20.00 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,  tel. 0416-33232 

mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
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CHRONOS EN KAIROS 

 

OVER DE TWEE GEZICHTEN VAN DE TIJD EN 

 HOE WIJ KUNNEN GROEIEN IN LEVEN MET KWALITEIT 

 

Al eeuwen geleden lang wordt er in filosofie en theologie nagedacht over de 
tijd. Om onze tijd van leven te verklaren, koos men twee gezichten van de tijd 
Chronos en Kairos,  twee Griekse goden. Daarmee verklaarde men vroeger de 
wereld. Chronos staat voor de meetbare tijd, de uren die je kunt tellen op de 
klok. Kairos, in de Griekse godenwereld de kleinzoon van chronos, is ‘de god 
van het juiste moment’. Ons leven is gebonden aan tijd, de klok die doortikt 
maar tegelijk zijn er momenten in de tijd, die een nieuwe kans bieden. 
Momenten waarin de tijd ‘stilstaat’. Momenten waarin schoonheid, inzicht, 
liefde en daadkracht het leven bijzonder maken. Gelovig gesproken is Kairos 
het moment waarin God je tijd binnendringt...  
 

Wij leven in een jachtige tijd, waarin we  steeds meer willen doen en beleven. 
Tijd glipt tussen onze vingers door. Toch komt het er soms op aan. Hoe leer je 
leven met aandacht voor wat er echt toe doet? Hoe leef je als gelovig mens in 
onze tijd? Onder leiding van ds. Evelyn Quaak-Kloet willen we samen 
nadenken over de twee gezichten van de tijd. Daarnaast staan we gelovig stil 
bij leven in onze tijd, leven met aandacht voor ‘Kairosmomenten’. Na de 
inleiding is er ruimte voor een gedachtewisseling en persoonlijke bezinning. 
 

Ds. Evelyn Quaak-Kloet is predikante in de Protestantse gemeente te 
Prinsenbeek. Daarnaast is zij geestelijk begeleidster. Zij studeert filosofie aan 
de Erasmusuniversiteit. 
 

Wanneer: Woensdag 28 november, 20.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl
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LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN 

 

Voor de eerste keer organiseren we een workshop bloemschikken met een 
liturgische betekenis.  
 
Wat houdt dit in? We gaan de kerstboodschap vertalen in een kerststuk. De 
materialen welke wij gaan gebruiken zullen dan ook een betekenis hebben. De 
symboliek van het stuk wordt op deze avond zeker besproken. Tevens zullen 
we de liturgische kleur van kerst erin verwerken. 
Het kerststuk welke u op bovenstaande foto ziet, is niet het stuk wat wij op 10 
december gaan maken. Indien u wenst kunt u t.z.t. een foto toegestuurd 
krijgen van het uiteindelijke kerststuk.  
 
Voor materialen wordt gezorgd en door het vervangen van enkele bloemen 
kunt u tot na de kerstdagen van uw eigen creatie genieten. Heeft u eigen 
voorkeursmaterialen welke u graag in het stuk verwerkt wilt hebben, dan 
kunnen deze meegenomen worden. Natuurlijk wordt er voor koffie en/of thee 
gezorgd. 
 
Het wordt onder leiding van Corina Spierings, een creatieve en inspirerende 
workshop, bent u er ook bij? 
Enige ervaring is niet nodig en iedereen gaat aan het eind van de avond met 
een mooi en uniek kerststuk naar huis. 
 

Wanneer:  Maandag 10 december, 20.00 uur 
Waar:  Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Kosten:  € 15,--  
Aanmelding:       Corina Spierings, corina@bumblefun.nl, tel. 06-30699122 
                             uiterlijk 5 december 
Contactpersoon:  Annie Nordmeijer, anordmeijer@hotmail.com, tel. 06-28317207 

 

mailto:anordmeijer@hotmail.com
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GESPREKSGROEP  ‘GOED GESPREK’ 

 
Deze gespreksgroep bestaat op dit moment uit 13 personen. De leeftijd 
varieert van 50 tot 65 jaar. Er is een vrij vaste kern, maar nieuwe leden zijn 
altijd welkom. Al bijna 25 jaar komen we eens per vier weken bij elkaar op 
zondagavond bij iemand thuis. Heel wat onderwerpen hebben de revue 
gepasseerd. De 10 geboden, de geloofsbelijdenis, de zaligsprekingen, 
enzovoort. Meestal hebben we een boekje als leidraad.  
We vinden het heel belangrijk dat  ons geloof toepasbaar is in ons persoonlijk, 
dagelijks leven. Aan het begin van het seizoen maken we de keuze voor een 
boekje.  Afgelopen seizoen was dit ‘Geloven en Doen’ van de Kringserie. 
Bijbelstudie over de brief van Jacobus. We bereiden dit bij toerbeurt voor in 
tweetallen. 
 

Wanneer:          Ongeveer een keer per maand op zondagavond 
Waar:         Bij de deelnemers thuis 
Contactpersoon: Gonny Kramer, kramer.gonny@ziggo.nl  
 

 

 

JONGERENKRING 17’18 

 

Maandelijkse kring voor jonge mensen tussen  +/- 23 en 35 jaar die met 
elkaar willen ontdekken wat geloven voor ‘meerwaarde’ heeft in het dagelijks 
leven. Er is ruimte voor jouw vragen, overtuigingen en jouw twijfels rondom 
‘geloven’ maar ook voor gezelligheid! De gespreksleider bereidt de avonden 
voor, maar alle leden hebben een grote inbreng in de onderwerpen en op de 
avond zelf. 
 
Wanneer: Op een doordeweekse avond (ma t/m do). We plannen dit 

op die avond zodat de meeste deelnemers aanwezig kunnen 
zijn. De avond start om 20.00u en vanaf 21.30 uur is er, 
voor de liefhebbers, nog tijd om na te praten en te 
borrelen. 

Waar: We komen bij elkaar bij één van de deelnemers. 
Contactpersoon: Gonny Kramer,  kramer.gonny@ziggo.nl 

mailto:kramer.gonny@ziggo.nl
mailto:kramer.gonny@ziggo.nl
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Overzicht  V&T  programma  najaar 2018: alle  data  op een  rij 

 

 

 
Ma 17-09 20.00 ’t Anker, Waalwijk Historisch bijbellezen 

Do 20-09 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring 

Di 25-09 10.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Do 27-09 19.30 De Haven, Waalwijk  Christus als inspiratiebon voor Vincent van Gogh 

Ma 01-10 20.00 ’t Anker, Waalwijk Historisch bijbellezen 

Woe 03-10 20.00 De Haven, Waalwijk Hedendaagse Iconen 

Za 06-10 10.00 De Haven, Waalwijk  PGML-dag 

Woe 10-10 09.30 Ambrosiuskerk ( vertrek) Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther 

Di 16-10 10.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Ma 29-10 20.00 De Haven, Waalwijk  Van geboren christen tot praktiserend moslima 

Ma 05-11 20.00 De Haven, Waalwijk De hemel; een verkenning van onbekend terrein 

Di 13-11 10.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Do 15-11 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring 

Ma 19-11 20.00 ’t Anker, Waalwijk Historisch bijbellezen 

Woe 28-11 20.00 De Haven, Waalwijk  Chronos en Kairos 

Ma 10-12 20.00 De Haven, Waalwijk  Liturgisch bloemschikken 

Di 11-12 10.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

 

  
 


