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Voorwoord 
 
De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente 
Waalwijk biedt u voor de eerste helft van 2016  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 
activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld. 
 
Wij wensen u een goed en inspirerend voorjaar en hopen u regelmatig 
te ontmoeten bij de activiteiten! 
 
De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente 
Waalwijk 
 
drs. Dick Kievith, voorzitter dick@kievith.nl  tel. 0416-282144 
dhr. Joop Joosen, secretaris jdjoosen@ziggo.nl  tel. 0416-281932 
dhr. Geert Hulsbos, penningmeester g.p.a.hulsbos@ziggo.nl  tel. 0416-332326 
ds. Otto Grevink  ottogrevink@gmail.com tel. 0416-349952 
dr. Ebo Koerts  dr.ebo@planet.nl tel. 06-26762051 
ds. Bert v.d. Linden  dsgvanderlinden@gmail.com  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. Ze zijn 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:dick@kievith.nl
mailto:jdjoosen@ziggo.nl
mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
mailto:ottogrevink@gmail.com
mailto:dr.ebo@planet.nl
mailto:dsgvanderlinden@gmail.com
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'IN GESPREK MET JEZUS' 

 
Jezus volgen; hoe doe je dat? Als je wilt leven met Jezus, wat heeft Jezus 
ons te zeggen? We gaan op een aantal avonden 'in gesprek met Jezus' door 
Bijbelteksten te lezen waarin hij aan het woord is. Hoe kun je leven als 
volgeling van Jezus? Wat kunnen we van hem leren? Elke eerste dinsdag van 
de maand ( behalve in mei) is er de mogelijkheid met Jezus in gesprek te 
gaan via zijn woorden in de Bijbel. De serie bestaat uit losse avonden, die 
ook apart bezocht kunnen worden.  
 
Wanneer: Dinsdagen 5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april, 
 7 juni en 5 juli, van 19.00 tot 19.45 uur   
Waar: ’t Anker, Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
Contactpersoon: ds. Otto Grevink, ottogrevink@gmail.com, tel. 0416-349952 

 

VREEMDE EN BIZARRE BIJBELVERHALEN 

 

'Daar kan ik niets mee!' Iedereen leest wel eens vreemde en bizarre 
Bijbelverhalen, waarvan je je afvraagt wat je daar in deze tijd nog mee kan. 
Wat te denken van al het geweld in de Bijbel, mishandeling, seksuele 
uitspattingen, en opdrachten die ronduit onmenselijk zijn. Het staat allemaal 
in de Bijbel. Wat kunnen we daarmee? Aan de hand van het boekje 'Vreemd 
en bizar' van Piet Schelling praten we over vreemde en bizarre Bijbelverhalen. 
We vragen ons af wat we er nog mee kunnen, én wat een uitleg zou kunnen 
zijn waar we wel mee uit de voeten kunnen liggen. Soms, als een Bijbeltekst 
je niet ligt, moet je anders gaan liggen. En wat krijgen we dan te horen en te 
zien? Elke derde maandag van de maand ( behalve in maart) kunnen we 
hierover praten, zoeken en leren. De serie bestaat uit losse avonden, die ook 
apart bezocht kunnen worden. 
 
Wanneer: Maandagen 18 januari, 15 februari, 18 april, 9 mei, 
 20 juni en 18 juli  van 20.00 tot 21.30 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: ds. Otto Grevink, ottogrevink@gmail.com, tel. 0416-349952 

mailto:ottogrevink@gmail.com
mailto:ottogrevink@gmail.com
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THEMA KRING 

 
 

 
 
De Thema Kring biedt leden en niet-leden van de kerk de kans om kennis op 
te doen van belangrijke thema’s uit de wereld van geloof en kerk. Ds. Bert 
van der Linden verzorgt de inleidingen. Vragen en gesprek diepen het 
onderwerp verder uit. Uiteraard staat de gezelligheid ook hoog in het 
vaandel. Suggesties voor de invulling van het programma zijn welkom. 
 
Wanneer: Donderdagen 21 januari, 18 februari, 17 maart, 
 21 april,  13.30-15.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: ds. Bert van der Linden, dsgvanderlinden@gmail.com, tel. 
 0416-332323 
 

 
 

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. 
 

Voor iedere deelnemer zijn daarbij de kosten 35 euro, voor een eenmalig aan 
te schaffen boekwerk en voor de in totaal 10 studieavonden, waarvan er vijf 
in 2016 op de dinsdagavonden in januari en februari vallen. 

Wanneer: Dinsdagen 26 januari, 2,9,16 en 23 febr., 20.00 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk  
Contactpersoon: Dick Fennema, Fennema-kuijper@hetnet.nl , tel. 0416- 
 340303 

 
 

mailto:dsgvanderlinden@gmail.com
mailto:Fennema-kuijper@hetnet.nl
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WAT KUN JIJ DOEN VOOR VLUCHTELINGEN? 

 

 
Hoe brengt VluchtelingenWerk haar missie, het opkomen voor de belangen 
van asielzoekers en vluchtelingen in praktijk en hoe kunnen wij bijdragen? 
 
De afgelopen periode kwamen er, als gevolg van grote onrust in de wereld 
om ons heen, meer vluchtelingen naar Nederland.  In korte tijd moest er veel 
werk worden verzet en werd gezocht naar oplossingen voor de opvang en 
begeleiding van deze groep. 
Directeur Jacqueline de Visser van VluchtelingenWerk WOBB (West- en 
Oost-Brabant & Bommelerwaard) vertelt op  welke wijze haar organisatie 
vluchtelingen ondersteunt tijdens de asielprocedure en daarna, bij het vinden 
van een plek in onze maatschappij. 
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en 
asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de 
integratie in de Nederlandse samenleving. Een belangrijke taak van de 
organisatie is het ondersteunen van asielzoekers bij hun asielprocedure en 
hen helpen bij hun integratie als zij eenmaal een verblijfsvergunning hebben. 
Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Tijdens 
deze avond hoort u op welke manier dit in de praktijk gebracht wordt, hoe 
VluchtelingenWerk het draagvlak voor vluchtelingen vergroot en zal worden 
aangegeven wat wij als mens en vanuit de kerk kunnen doen voor 
vluchtelingen. 
Uiteraard is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. 

Wanneer:            Donderdag 28 januari 2016, 20.00 uur 
Waar:                 Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon:  Joop Joosen, email: jdjoosen@ziggo.nl , tel. 0416-281932  
 
 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl
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KERK OP WEG NAAR 2025: TERUG NAAR DE BASIS! 

 

De kerk moet terug naar haar basis. Back to Basics! Het is zo gemakkelijk 
gezegd, maar wat is de basis van de kerk? Waar draait het nu echt om in het 
geloof? Over deze vragen zal de scriba van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dr. Arjan Plaisier een lezing houden. 

Volgens ds. Plaisier is back to basics lef hebben om met een woord in de 
wereld te staan en met de daad dit te bevestigen: een relevante en open 
kerk, ook als het gaat om de grote vragen in de samenleving. 

Bij het back to basics hoort dat je eerlijk en kritisch naar de organisatie van 
de kerk kijkt. Teveel in ons huidige kerk-zijn is gebaseerd op een bestuurs- 
en vergadercultuur die is weggesleten. Het zal lichter moeten, ook al omdat 
we het met minder mensen en middelen moeten doen. In het rapport worden 
voorstellen gedaan om anders verder te gaan met als sleutelbegrippen: 
ruimte, transparantie en eenvoud. En om zo energie vrij te maken voor de 
kern van kerk-zijn. Voor sommigen gaan deze voorstellen wellicht te ver, voor 
anderen niet ver genoeg of zouden ze anders moeten. 

     

Wanneer:            Donderdag 11 februari 2016, 20.00 uur 
Waar:                 Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon:  Dick Kievith, email: dick@kievith.nl , tel. 0416-282144  

mailto:dick@kievith.nl
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 DE VISIE VAN DIETRICH BONHOEFFER OVER DE KERK 

 

Hoe kan, en moet, de kerk veranderen in een cultuur van een ‘mondig 
geworden’  wereld, waarin kerk steeds meer een marginaal verschijnsel is 
geworden? 
De verleiding is levensgroot om als kerk aan een zijlijn te gaan staan en 
alleen maar ‘ach’ en ‘wee’ te roepen bij de ontwikkelingen waarin de wereld 
steeds verder van God los lijkt te raken, ontwikkelingen waarin de wereld 
zichzelf ook hoe langer hoe meer als los van God verstaat. De kerk moet dan 
aantonen dat het geseculariseerde leven arm en leeg is. Of ze moet 
misschien laten zien hoe zulk leven in feite één levensgrote schreeuw naar 
God is. ‘Kom terug!’ is dan het enige wat de kerk kan roepen – vanaf de 
zijlijn. Zulk denken, zo’n ‘oplossing’ voor het vraagstuk van de seculariteit, is 
Bonhoeffer wezensvreemd.  

 
Prof. dr. Edward van ’t Slot, predikant te Zwolle 
en bijzonder hoogleraar voor systematische theologie 
en 21e eeuwse ecclesiologie zal een lezing houden 
over Dietrich Bonhoeffer, een bekende Duitse 
theoloog die zich tegen het naziregime verzette en 
wiens visie over de kerk nog steeds actueel is. 

Prof. Dr. E. van ’t Slot is een kenner van het gedachtengoed van Bonhoeffer. 
Hij promoveerde in 2010 cum laude over het werk van de Lutherse predikant.  
 
 
Wanneer: Maandag 22 februari, 20.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Dick Kievith, email: dick@kievith.nl , tel. 0416-282144  

mailto:dick@kievith.nl


8 

 

 

 

TUSSEN DE STERREN. DE MENS, GOD EN HET HEELAL 
 

Op zondag 28 februari neemt Prof. Heino Falcke vanaf de preekstoel de 
kerkgangers in de Kerk aan de Haven mee om, in een reis door het heelal, 
zijn kennis, verwondering en geloof te delen.  
Hoogleraar astronomie Heino Falcke kreeg in 2011 de Spinozaprijs, de 
hoogste wetenschappelijke onderscheiding. Op de Radboud Universiteit doet 
hij onderzoek naar zwarte gaten. Met hetzelfde gemak valt hij in voor de 
dominee in zijn geboortedorp Frechen, nabij Keulen. Het universum en God 
vervullen hem met hetzelfde: ‘Ontzag, perplexiteit poëzie en huiver.’   
Toen Heino Falcke  de Spinozaprijs kreeg, en hem voor een interview in NRC 
Handelsblad gevraagd werd welk boek hij las, zei hij: 'de Bijbel'. Het 
universum laat de grootheid van een almachtige en liefdevolle God uit de 
Bijbel zien. Hij is de oorzaak van het heelal. Het doel van het universum is 
liefde, volgens hem. 
Leerlingen van het Willem van Oranje College krijgen tijdens de kerkdienst de 
gelegenheid met professor Falcke kort in debat te gaan naar aanleiding van 
enkele prikkelende stellingen. Tijdens de godsdienstles hebben zij zich op 
deze discussie voorbereid.  
Onder de koffie na de dienst wil Heino Falcke graag op een informele manier 
kennis maken met de aanwezigen. Daarna ‘College Tour’. Een interview stelt 
de hoogleraar sterrenkunde nader aan ons voor en leerlingen die op ’t Willem 
de module sterrenkunde hebben gevolgd kunnen hem hun brandende vragen 
stellen. 
 
Wanneer:  Zondag 28 februari, 10 uur dienst; 11.00 uur koffie; 
                          11.30 uur College Tour.  
Waar:  Kerk aan de Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersonen: ds. Bert van der Linden, dsgvanderlinden@gmail.com,  
  tel. 0416-332323 
 

mailto:dsgvanderlinden@gmail.com
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GEFASCINEERD DOOR HET LAATSTE BIJBELBOEK 

 

Een veel voorkomend (voor)oordeel is, dat de Apocalyps (Grieks voor 
openbaring, onthulling) een moeilijk een ontoegankelijk boek is, dreigend en 
duister. Om die reden laten velen het boek dicht, zowel thuis als op de 
kansel. Terwijl anderzijds ieder er wel iets over weet of tenminste het 
bestaan ervan kent. Het is niet voor niets het Bijbelboek dat door 
kunstenaars het meest is af- en uitgebeeld, binnen en buiten de kerk. Allerlei 
bizarre toekomstvoorspellingen zouden aan de visioenen te ontlenen zijn.  
 
De cursus ‘Gefascineerd door het laatste Bijbelboek’ gaat in op de symbolen 
en verwijzingen naar het Oude Testament. Een verhalende verklaring 
fungeert als  een reisgids door het grillige landschap van de Openbaring van 
Johannes, zodat de visioenen in deze tijd hun zeggingskracht behouden. 
 
U wordt genodigd om te ontdekken, hoe de visionaire schrijver Johannes 
zichzelf en anderen op een boeiende manier moed en vertrouwen inspreekt 
in een moeilijke tijd voor de kerk, toen ‘de zon zwart werd als een 
rouwkleed.’ (Openbaringen 6 : 12). 
  
Wanneer: Donderdagen  10, 17 en 31 maart, 20.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: ds. Bert v.d. Linden, dsgvanderlinden@gmail.com, 
 tel. 0416- 332323 
 

 

mailto:dsgvanderlinden@gmail.com
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INKOMENSONGELIJKHEID, SOCIALE SAMENHANG EN GELUK 

 

Een jaar geleden deed Piketty’s ‘Capital in the 21st Century’ veel stof 
opwaaien, zowel onder economen als in de politiek. Zijn belangrijkste 
bijdrage is dat het eeuwenoude debat over ongelijkheid niet langer 
uitsluitend een morele discussie is, maar ondersteund kan worden met 
wetenschappelijke argumenten. Met veel tamtam is Piketty naar de Tweede 
Kamer gehaald, en inmiddels is ook een Nederlandstalige uitgave van zijn 
boek verschenen. Voor veel mensen blijft de discussie over (inkomens) 
ongelijkheid echter abracadabra, zoals veel discussies over economie. Toch is 
ongelijkheid iets wat ons allemaal raakt en een vergaande invloed heeft op 
ons leven van alledag. Daarnaast is het een belangrijk thema in de Bijbel, dat 
niet alleen bij de profeten, maar ook in de oudtestamentische wetten en de 
evangeliën regelmatig terugkomt. 
 
Op deze avond zal Bjorn Lous ons meenemen in zijn onderzoek, aan de 
Universiteit van Tilburg begeleid door prof. J. J. Graafland, naar de impact 
van inkomensongelijkheid op onze samenleving. Het doel is om het 
onderwerp en de discussie daarover toegankelijk te maken voor ‘gewone’ 
burgers. Wat is ongelijkheid nu precies, wat komt er allemaal bij kijken, en 
welke invloed heeft het op ons dagelijks leven? Ook zullen we in gesprek 
gaan over wat ongelijkheid voor ons als christenen betekent. Welke vragen 
spelen er? Wat kunnen we ermee vanuit ons geloof? 
 
 
 
Wanneer: Donderdag 7 april, 20.00 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326 

 
 

mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
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VIEREN, NIET VIJVEN EN ZESSEN!  

 

 

De Joodse kalender bevat heel wat feesten. Het jaar begint in maart/april 
met Pasen (Pesach), zeven weken later gevolgd door Pinksteren (Sjevoe'ot). 
Maar een half jaar na het begin van het religieuze jaar, verspringt op de 
eerste dag van de zevende maand het jaartal. Je zou dus kunnen zeggen dat 
Israël twee keer Nieuwjaar viert. In de tweede helft van het jaar is het derde 
grote feest: Loofhutten (Soekkot). Vlak daarvoor is het Grote Verzoendag 
(Jom Kippoer). Al deze feesten vind je terug in de eerste vijf boeken van de 
Bijbel. Maar daarmee is het feesten nog niet voorbij! Rond december is er 
nog Chanoeka en in februari Poerim. 
 
In Nahum wordt opgeroepen om de feestdagen te vieren. En dat gebeurt, tot 
op vandaag, uitbundig! Je kunt je afvragen waarom? Wat zit er achter het 
vieren van die feesten? Het antwoord op deze vraag is, naast wat meer 
informatie over de feesten, een belangrijk aspect van de presentatie van 
ds. Leendert Plug. Ds. Plug is, naast zijn werk in de Hervormde gemeente 
van Sprang, ook docent op de Theologische Vorming voor gemeenteleden in 
Aalburg. Zijn vak is Kerk en Israël. 
 
Wanneer: Woensdag 13 april, 20.00 uur 
Waar: PKN De Brug, Heistraat 4, Sprang-Capelle 
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl,  tel. 0416-281932 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl
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Overzicht V&T programma voorjaar 2016; alle data op een rij 

Di  05-01 19.00 ’t Anker, Waalwijk In gesprek met Jezus 

Ma 18-01 20.00 De Haven, Waalwijk Vreemde en bizarre Bijbelverhalen 

Do 21-01 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring 

Di 26-01 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Do 28-01 20.00 De Haven, Waalwijk VluchtelingenWerk Nederland 

Di  02-02 19.00 ’t Anker, Waalwijk In gesprek met Jezus 

Di 02-02 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Di 09-02 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Do 11-02 20.00 De Haven, Waalwijk Kerk op weg naar 2015: terug naar de basis! 

Ma 15-02 20.00 De Haven, Waalwijk Vreemde en bizarre Bijbelverhalen 

Di 16-02 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Do 18-02 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring 

Ma 22-02 20.00 De Haven, Waalwijk De visie van Dietrich Bonhoeffer over de Kerk 

Di 23-02 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Zo 28-02 10.00 Kerk aan de Haven Tussen de sterren. De mens, God en het heelal 

Di  01-03 19.00 ’t Anker, Waalwijk In gesprek met Jezus 

Do 10-03 20.00 De Haven, Waalwijk Gefascineerd door het laatste Bijbelboek 

Do 17-03 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring 

Do 17-03 20.00 De Haven, Waalwijk Gefascineerd door het laatste Bijbelboek  

Do 31-03 20.00 De Haven, Waalwijk Gefascineerd door het laatste Bijbelboek 

Di  05-04 19.00 ’t Anker, Waalwijk In gesprek met Jezus 

Di 07-04 20.00 ’t Anker, Waalwijk Inkomensongelijkheid, sociale samenhang en geluk 

Woe 13-04 20.00 De Brug, Sprang-Capelle Vieren, niet vijven en zessen! 

 
Ma 18-04 20.00 De Haven, Waalwijk Vreemde en bizarre Bijbelverhalen 

Do 21-04 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring 

Ma 09-05 20.00 De Haven, Waalwijk Vreemde en bizarre Bijbelverhalen 

Di  07-06 19.00 ’t Anker, Waalwijk In gesprek met Jezus 

Ma 20-06 20.00 De Haven, Waalwijk Vreemde en bizarre Bijbelverhalen 

Di  05-07 19.00 ’t Anker, Waalwijk In gesprek met Jezus 

Ma 18-07 20.00 De Haven, Waalwijk Vreemde en bizarre Bijbelverhalen 


