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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 seizoen 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. 
 
Wij wensen u een goed en inspirerend nieuw seizoen en hopen u regelmatig 
te ontmoeten bij de activiteiten! 
 
 
 
De werkgroepen Vorming & Toerusting PG Waalwijk en PGML 
 
dhr. Geert Hulsbos, voorzitter g.p.a.hulsbos@ziggo.nl  tel. 0416-332326 
dhr. Joop Joosen, secretaris jdjoosen@ziggo.nl  tel. 0416-281932 
ds. Otto Grevink dsottogrevink@pgwaalwijk.nl tel. 0416-349952 
dr. Ebo Koerts dr.ebo@planet.nl tel. 06-26762051 
ds. Bert v.d. Linden dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl  tel. 0416-332323 
ds. Henk van Kapel, PGML post@dshjvkapel.nl tel. 0416-311315 
 
 

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:dsottogrevink@pgwaalwijk.nl
mailto:dr.ebo@planet.nl
mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
mailto:post@dshjvkapel.nl
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SCHILDEREN OVER BIJBEL- EN LEVENSVERHALEN 

 

In januari 2017 wil een aantal mensen van de schildersgroep van enkele jaren 
geleden weer gaan schilderen over wat hen in hun geloof en leven bezig 
houdt. Dit keer zal het gaan over het thema ‘Bijbel- en levensverhalen’. Aan de 
hand van uitleg over enkele schildermethodes toont Toos Fennema-Kuijper 
de eerste avond afbeeldingen van schildertechnieken. Verschillende thema's 
als blijdschap, vertrouwen, liefde, wanhoop, verdriet en eenzaamheid, zoals 
die in schilderijen zijn uitgebeeld, komen daarbij aan de orde. Daarna wordt 
een onderwerp gekozen en een ontwerp bedacht. Nieuwe deelnemers zijn 
hartelijk welkom! 
Enige ervaring met schilderen is wel gewenst, maar niet echt noodzakelijk. 
Voor materialen als acrylverf en kwasten wordt gezorgd. Eventueel kunnen 
eigen voorkeursmaterialen worden meegenomen. 
 
Wanneer: Donderdag 12, 19, 26 jan, 2, 9, en 23 febr, 19.30 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Info/aanmelding: Toos Fennema, fennema-kuijper@hetnet.nl,tel. 0416-340303 
Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl, 
 tel. 0416-332323 

mailto:fennema-kuijper@hetnet.nl
mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
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MARRIAGE COURSE: 

Tips, tools en verdieping voor je relatie ! 

Tijdens acht inspirerende avonden ontdek je hoe jouw relatie nog sterker kan 
worden. De Marriage Course kun je zien als een investering. Na de cursus heb 
je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en 
zinvolle manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. 

De cursus is voor ieder stel dat wil samenwerken aan en investeren in hun 
relatie. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer dan dertig jaar 
bij elkaar bent. Zie het als een APK! Je ontmoet je partner op een nieuwe 
manier! Je denkt samen na over alledaagse en diepe onderwerpen, zoals 
communicatie, familieverschillen, verschillende waarden en standpunten. Ieder 
komt met zijn eigen verhaal, karakter en issues. Daar is alle ruimte voor, 
omdat je met zijn tweeën in gesprek bent. Kortom: in acht avonden dichter bij 
elkaar. 

De Marriage Course is een leuk en ontspannen uitje voor twee. Na afloop is er 
tijd om (samen) door te praten met een glas fris of wijn en een lekker hapje ! 
Dus, wat houdt je tegen? 

Waar: ’t Anker, Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
Wanneer: 16 en 23 januari, 3, 10 en 20 februari, 6, 17 en 24

maart, telkens van 19.30 uur – 21.45 uur 
Investering: € 125,- per stel inclusief werkboekje 
Opgave en info: Sjaak en Karien Goudswaard, leef@kariengeluk.nl, tel. 

0612766095 
Contactpersoon: Ds. Otto Grevink, dsottogrevink@pgwaalwijk.nl, tel. 0416- 

349952 

mailto:leef@kariengeluk.nl
mailto:dsottogrevink@pgwaalwijk.nl
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THEMAKRING: JACOBUS OPNIEUW LEZEN 

De brief van Jacobus spreekt zijn lezers in een levendige stijl direct aan. De 
christelijke traditie kent aan de schrijver het gezag toe van niemand minder 
dan de broer van Jezus. De boodschap is gericht op de praktijk en ontleend 
aan de Joodse wijsheidstraditie. De belangwekkende thema’s uit deze brief 
vragen om opnieuw gelezen te worden. De Thema-kring onder leiding van ds. 
Bert van der Linden, biedt daartoe in 2017 de gelegenheid. 

De vijf thema’s zetten het denken en geloof van de lezers in beweging en 
dagen hen uit hun handel en wandel te vernieuwen. De brief gaat over het 
omgaan met beproevingen, het gebed om wijsheid, rijkdom en armoede, het 
intomen van onbeheerst spreken en het laatste thema stelt dat geloof zonder 
daden een dood geloof is. Onderwerpen die nog niets aan actualiteit hebben 
ingeboet. 

Volgens de reformator Maarten Luther ‘raaskalt Japie.’ ‘Vandaag of morgen ga 
ik met hem de kachel aanmaken.’ Deze strooien brief accordeerde van geen 
kanten met de opvattingen van de apostel Paulus over de rechtvaardiging 
door het geloof alleen. De woorden waren geschreven ‘door een Jood die 
Christus nauwelijks noemt’. Luther kan zoveel zeggen en schrijven. Vorm zelf 
een oordeel over een pastorale brief, die misschien wel ten onrechte letterlijk 
en figuurlijk te ver achterin de canon van het Nieuwe Testament is terecht 
gekomen! 

Wanneer: Donderdag 19 jan, 16 febr en 16 maart, 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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DAT KUN JE TOCH NIET MEER GELOVEN ? 

 

Over ongemakkelijke Bijbelteksten 

 

'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. Soms, als een Bijbeltekst je niet ligt, 
moet je anders gaan liggen. En wat krijgen we dan te horen en te zien? Elke 
maand (m.u.v. april) op een van de laatste maandagen kunnen we hierover 
praten, zoeken en leren. De serie bestaat uit losse avonden, die ook apart 
bezocht kunnen worden. Praat je mee? Dit alles onder leiding van ds. Otto 
Grevink en ds. Henk van Kapel. 

Wanneer: Maandag 30 januari, 20 februari, 27 maart en 22 mei 
 We komen bijeen van 20.00 tot 21.30 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
Contactpersonen: Ds. Otto Grevink, dsottogrevink@pgwaalwijk.nl, tel. 0416- 
 349952 
 Ds. Henk van Kapel, post@dshjvkapel.nl, tel. 0416-311315 

mailto:dsottogrevink@pgwaalwijk.nl
mailto:post@dshjvkapel.nl


7 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2017 op de dinsdagavonden vanaf 31 januari vallen. 

Wanneer: Dinsdag 31 januari, 7, 14, 21 en 28 februari, 20.00 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk  
Contactpersoon: Dick Fennema, Fennema-kuijper@hetnet.nl,tel. 0416-340303 

mailto:Fennema-kuijper@hetnet.nl
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WAAR BLIJFT DE KERK ? 

 

 
De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak 
en verdamping. Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie, laat zijn 
gedachten gaan over het vormgeven van een kerk in de overgang naar een 
nieuw tijdperk dat niemand nog kent. 
Borgman wil met zijn boek een theologische visie bieden op de kerk en is juist 
wars van de managementbenadering. De kerk is geen bedrijf, ze is een 
sacrament. De organisatorische benadering van de kerk, het managen van de 
krimp zoals dat tegenwoordig heet, doet geen recht aan wat de kerk in de 
eerste plaats is: een geschenk van God aan de wereld. De kerk is niet 
afhankelijk van haar succes in de wereld. Het is belangrijk dat de kerk deze 
eigenheid in wisselende situaties geloofwaardig vorm geeft. Ze is sacrament 
(zichtbaar geloofsteken) omdat ze de verbondenheid van God met heel de 
wereld en alle mensen tot uitdrukking brengt. Voor minder hoeven we het niet 
te doen. “De kerk legt deze verbinding niet, dat doet God. De kerk houdt deze 
verbinding ook niet in stand, dat doet God eveneens. Maar God maakt hierbij 
mede gebruik van de kerk, die geroepen is zichtbaar te maken dat wij leven 
van de goddelijke liefde die zichzelf wegschenkt”. 
 

Wanneer: Donderdag 16 februari, 20.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Ds. Otto Grevink, dsottogrevink@pgwaalwijk.nl, tel. 0416- 

349952 

mailto:dsottogrevink@pgwaalwijk.nl
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MAARTEN LUTHER EN HET DIKKE IK  

 

Premier Rutte introduceerde het Dikke Ik in de politiek. Met die uitdrukking 
wilde hij de tijdgeest typeren. Sommige mensen beweren dat die mentaliteit 
terug te voeren is tot Luther. Anderen spreken dat heftig tegen. In hoeverre 
stamt onze tijdgeest af van Luther? 
Martin Luther (1483-1546) staat bekend als de grote kerkhervormer, althans in 
de protestantse traditie. Op 31 oktober 1517 spijkerde hij zijn 95 stellingen 
vast aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt vaak 
gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ 
noemen. Daarmee begon een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld 
heeft veranderd. 
 
Hoe fundamenteel was die verandering en hoe prijzenswaardig? Wie begrijpt 
nog wat het betekent dat je een vrij mens bent, geliefd en gewaardeerd om 
wie je bent, zonder dat je daar iets tegenover hoeft te stellen? Is wat Luther 
zei, vijfhonderd jaar later nog relevant? Mogen er bij het jubileum alleen 
lovende woorden worden gesproken? 
We gaan hierover in gesprek met elkaar door enkele Bijbelpassages te lezen 
en die kort te voorzien van commentaar door de historisch theoloog Alister 
McGrath en de cultuurfilosoof Charles Taylor. Het gaat hierbij niet om het 
vernemen van moeilijke filosofische redeneringen, maar om het opdoen van 
praktische wijsheid die toepasbaar is in gezondheidszorg, pastoraat en 
maatschappelijk leven. De toelichtingen worden aangeleverd door Ebo 
Koerts, religiewetenschapper; gespreksleider is historicus Geert Hulsbos; 
moderator is ds. Henk van Kapel. 
 
Wanneer: Dinsdagen 7,14 en 21 maart, 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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MATTHEUS PASSION 

 

Een muzikale avond 

 

 
De Mattheus Passion, wie kent ‘m niet? Geen stuk wordt in Nederland tijdens 
de veertigdagentijd zoveel uitgevoerd. Maar toch, hoe bekend ook, is de 
muzikale taal er één die niet zomaar voor iedereen toegankelijk is. Zeker als je 
de rest van het jaar niet zoveel Bach luistert, kunnen de klanken best vreemd 
overkomen. De hedendaagse muziek is nu eenmaal anders, op allerlei 
manieren: de instrumenten, het gebruik van aria’s, recitatieven etc. Tijdens 
deze avond wordt dieper ingegaan op een aantal muzikale bijzonderheden van 
dit hoogtepunt uit de westerse kunstgeschiedenis. 
De bestanddelen worden behandeld (kerklied, koren, recitatieven en aria’s), 
de gebruikte instrumenten en combinaties van instrumenten, de (dans)ritmes, 
steeds al naar gelang de tijd het toelaat, want alleen het luisteren naar de 
passie is al een avondvullend programma. 
De avond wordt verzorgd door één van onze organisten, Joop de Zwart, die 
zich al vele jaren verdiept in het leven en werk van Bach. 
 
Wanneer:  Dinsdag 28 maart, 20.00 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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MATTHEUS PASSION 

Een uitleg over de tekst 

 

De Mattheus Passion raakt de harten van mensen. Waarom anders gaan zo 
veel mensen naar uitvoeringen van dit bekende werk luisteren? En dat is zeker 
niet alleen te danken aan de muziek. De muziek die zo velen ontroert is 
gebaseerd op een tekst, een zeer dramatische tekst; de vertelling van het 
lijden en sterven van Christus. Op deze avond zullen we het over de inhoud 
van de Mattheus Passion hebben en over hoe de componist Bach ermee is 
omgegaan. U leert hierdoor Bach als theoloog kennen. Het gaat daarbij ook 
om de verhouding van het Woord en de muziek. De Mattheus Passion is 
namelijk gecomponeerd als onderdeel van de eredienst en hoort daarom 
allereerst in de kerk thuis. 

De avond wordt verzorgd door ds. Susanne Freytag, predikant van de 
evangelisch-lutherse gemeente Zuid-Nederland. In haar vorige gemeente is ze 
vele jaren voorgegaan in cantatediensten waarin ze in de preken uitleg gaf 
aan de cantates van Bach. 

 

 

Wanneer:  Dinsdag 4 april, 20.00 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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LIEFDE IS… ?! 

 

 
Eén van dingen die de afgelopen eeuw sterk veranderd zijn, is de omgang met 
liefde en seksualiteit. De seksuele revolutie vanaf de jaren ’60 heeft zijn 
sporen getrokken in de samenleving. Ook aan de kerk en aan gelovige 
mensen persoonlijk is dit allemaal niet voorbijgegaan. In het bijzonder bij 
jongere mensen leeft de vraag: Kun je, ondanks alles wat je dagelijks hoort 
en ziet over liefde en seks, een manier vinden om ook op dit gebied van je 
leven God te gehoorzamen? De Schepper van de mens, van liefde en 
seksualiteit heeft toch zeker een heilzame visie op het liefdesleven van 
mensen… ? 
 
Ds. B.J.P. (Bart) de Bruin, voormalig predikant van de Herv. Gem. in Andel, 
nu in Middelburg, gaat ons meenemen op de weg van liefde, verliefdheid, 
trouw en tederheid; hij zoekt in gesprek met de aanwezigen, luisterend naar 
de Bijbel, naar hoe het leven van de liefde een écht gelukkig leven kan 
worden. 
Een avond waarin taboes worden doorbroken. Een avond voor jong en oud. 
 
 
Wanneer:  Woensdag 5 april, 19.45 uur 
Waar:  De Ark (bij Herv. Kerk), Kerkdijk 15, ’s Gravenmoer 
Contactpersoon: Ds. J. (Jan) Boom, j.boom@solcon.nl, tel. 0162-312264 

mailto:j.boom@solcon.nl
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PENTEKENINGEN IN DE STILLE WEEK 

 

Roel Herfst stelt in de Stille Week ingekleurde pentekeningen ten toon in de 
Kerk aan de Haven. Op woensdagavond zal de kunstenaar uit Sprang-Capelle 
zelf een rondgang langs zijn verbeelding van Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Pasen verzorgen. Ds. Bert van der Linden vertelt over de Bijbelse 
achtergronden. 
 
Tussen 1970 en 1981 was Roel Herfst tekenleraar op het Willem van Oranje 
College. Vanaf 1971 was hij ook docent kunstbeschouwing en gaf hij de 
vakken Tekenen en Grafiek aan de Academie van Beeldende Vorming in 
Tilburg. Hoewel hij nu met pensioen is, werkt hij nog dagelijks in het atelier 
aan zijn woonhuis in de Kerkstraat. 
 
Zijn werk daagt uit om beter te kijken en erover te mediteren. Het accent is de 
laatste jaren komen te liggen op religieuze thema’s. De Bijbel vormt een 
onuitputtelijke bron van inspiratie voor het werk dat uit zijn pen vloeit. 
De tentoonstelling en rondgang langs de boeiende kunstwerken in de Stille 
Week bieden de gelegenheid tot bezinning en een inspirerende voorbereiding 
op de beleving van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. 
 
Wanneer: Rondgang op woensdag 12 april, 20.00 uur 
 Tentoonstelling 12-16 april voor en na de kerkdiensten 
Waar: Kerk aan de Haven, Grotestraat 121, Waalwijk 
Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden,dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl, 

tel. 0416-332323 

mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
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HOE KUN JE GELOVEN IN GOD? 

 

Gespreksavond met dr. Joop de Zwart 

 
We proberen te geloven in God in een wereld waarin veel mensen zeggen dat 
God niet bestaat. Heel veel mensen geloven niet of niet meer in God, of 
hebben heel andere religieuze voorstellingen. Deze verandering is wel 
omschreven als 'de dood van God'. Je moet erin geloven om Hem er te laten 
zijn. Als je niet in Hem gelooft is Hij er niet. 
 
Veel gemeenteleden worstelen met deze nieuwe realiteit. Waarin God volgens 
velen om ons heen níet bestaat. Vroeger moesten we alles voor waar 
aannemen wat we leerden uit de Bijbel. Nu is geloof een keuze, en het 
bestaan van God niet vanzelfsprekend. 
 
We organiseren een gespreksavond met dr. Joop de Zwart. Velen kennen 
hem als organist in onze kerken. Hij is onlangs gepromoveerd op een 
proefschrift over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarbij stelde hij 
de vraag hoe vanzelfsprekend het is, dat je in het nadenken over 
verantwoordelijkheid voor de wereld en voor de ander bijvoorbeeld uitgaat van 
het bestaan van God. Is er nog wel een fundament waarop we onze sociale 
verantwoordelijkheid kunnen baseren? Deze gespreksavond gaat over hoe je 
kunt geloven in God in een wereld, waarin veel mensen zeggen dat hij niet 
bestaat. 
 
Wanneer: Dinsdag 18 april, 20.00 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk  
Contactpersoon: Ds. Otto Grevink, dsottogrevink@pgwaalwijk.nl, tel. 0416-

349952 

mailto:dsottogrevink@pgwaalwijk.nl


15 

 

 
 

 

 
 

DE SAMENLEVING ALS OPDRACHT VOOR DE KERK 

 

 

Lezing en gesprek in de serie: ‘Wat leert een dominee in zijn studie?’ 

 

 

Wat kan de samenleving verwachten van de kerk? Welke verwachtingen heeft 
de kerk voor de samenleving? Welk idee van onze betekenis en opdracht 
hebben wij zelf eigenlijk? 
In het kader van zijn permanente educatie doordenkt ds. Henk van Kapel, 
predikant in de Hervormde Gemeenten te Waspik en Baardwijk, deze voor 
hem wezenlijke vragen. 
We verkennen het onderwerp vanuit onze liturgie en belijdenis. In welk licht 
zetten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en de belijdenis Jezus is Heer 
kerk en samenleving? 
Misschien komen we toe aan de vraag hoe de diaken en de dominee, die aan 
de Tafel des Heren schouder aan schouder staan, ook buitenshuis samen 
kunnen optrekken. 
 
Wanneer: Woensdag 31 mei, 20.00 uur 
Waar: Kerkelijk centrum De Schakel, Dorpsplein 1a Waspik 
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326 
 
 
 
 

 

 

mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
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Overzicht  V&T  programma  voorjaar  2017: alle  data  op een  rij 

 
Do 12-01 19.30 De Haven, Waalwijk   Schilderen over bijbel- en levensverhalen 

Ma 16-01 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Marriage Course 

Do 19-01 13.30 De Haven, Waalwijk  Themakring over Jacobus 

Do 19-01 19.30 De Haven, Waalwijk   Schilderen over bijbel- en levensverhalen 

Ma 23-01 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Marriage Course 

Do 26-01 19.30 De Haven, Waalwijk   Schilderen over bijbel- en levensverhalen 

Ma 30-01 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Dat kun je toch niet meer geloven 

Di 31-01 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Verstaat gij wat gij leest? 

Do 02-02 19.30 De Haven, Waalwijk   Schilderen over bijbel- en levensverhalen 

Vr 03-02 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Marriage Course 

Di 07-02 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Verstaat gij wat gij leest? 

Do 09-02 19.30 De Haven, Waalwijk   Schilderen over bijbel- en levensverhalen 

Vr 10-02 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Marriage Course 

Di 14-02 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Verstaat gij wat gij leest? 

Do 16-02 13.30 De Haven, Waalwijk  Themakring over Jacobus 

Do 16-02 20.00 De Haven, Waalwijk   Waar blijft de kerk? 

Ma 20-02 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Dat kun je toch niet meer geloven 

Ma 20-02 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Marriage Course 

Di 21-02 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Verstaat gij wat gij leest? 

Do 23-02 19.30 De Haven, Waalwijk   Schilderen over bijbel- en levensverhalen 

Di 28-02 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Verstaat gij wat gij leest? 

Ma 06-03 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Marriage Course 

Di 07-03 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Maarten Luther 

Di 14-03 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Maarten Luther 

Do 16-03 13.30 De Haven, Waalwijk  Themakring over Jacobus 

Vr 17-03 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Marriage Course 

Di 21-03 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Maarten Luther 

Vr 24-03 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Marriage Course 

Ma 27-03 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Dat kun je toch niet meer geloven 

Di 28-03 20.00 De Haven, Waalwijk  Mattheus Passion, muzikaal 

Di 04-04 20.00 De Haven, Waalwijk  Mattheus Passion, tekst en uitleg 

Woe 05-04 20.00 De Ark, ‘s Gravenmoer  Liefde is…. ?! 

Woe 12-04 20.00 Kerk aan de Haven, Waalwijk Pentekeningen in de Stille Week 

Di 18-04 20.00 ’t Anker, Waalwijk  Hoe kun je geloven in God? 

Ma 22-05 19.30 ’t Anker, Waalwijk  Dat kun je toch niet meer geloven 

Woe 31-05 20.00 De Schakel, Waspik  De samenleving als opdracht voor de kerk 


