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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 

 
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 
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:dr.ebo@planet.nl
mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
mailto:post@dshjvkapel.nl


3 

 

 
 
 

 

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 kunt. 
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 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. Henk van Kapel en ds. Bert van der Linden. 

Wanneer: Maandag 18 sept., 16 okt., en 20 nov. 
 We komen bijeen van 20.00 tot 21.30 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
Contactpersonen:Ds. Henk van Kapel, post@dshjvkapel.nl, tel. 0416-311315 
 Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl, 
 tel. 0416-332323 

mailto:post@dshjvkapel.nl
mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
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CHRISTELIJKE MISSIE IN EEN POSTCHRISTELIJKE OMGEVING 

 

Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het 
christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de 
cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar 
andersdenkenden oversteken? 

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door 
en veel kerken ervaren al het gepraat over 'zending', 'opwekking', 'groei' en 
'verandering' als weinig realistisch. Is het mogelijk vast te houden aan de 
missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat 
maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard 
vinden? 

Na lezingen van Arjan Plaisier en Erik Borgman hebben wij nu Stefan Paas 
uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen over de kansen en de toekomst van 
de kerk. Hij heeft veel missionaire ervaring in een postchristelijke omgeving 
als Amsterdam, waar hij ouderling is in de christelijke gemeente Via Nova. Hij 
is werkzaam als hoogleraar in Kampen en Amsterdam. 

Wanneer: Woensdag 4 oktober, 20.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Contactpersoon: Ds. Otto Grevink, ottogrevink@gmail.com, tel. 06-3056951 

mailto:ottogrevink@gmail.com
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THEMAKRING: DRIE ONBEKENDE BIJBELBOEKEN 

Judas, 2 Petrus en 3 Johannes staan als de kleinste Bijbelboekjes achterin de 
Bijbel. Ze weerspiegelen de situatie waarin de kerk is beland eind eerste en 
begin tweede eeuw. Hoe dun ook, wie heeft ooit de moeite genomen deze 
jongste geschriften te lezen? 

De boekjes bevatten onbekende en merkwaardige passages. Judas schrijft 
over gevallen engelen en de ruzie tussen de aartsengel Michaël en de duivel. 
De tweede brief van Petrus laat zich lezen als het geestelijke testament van 
een apostel. Het gaat over de dood van een leider, kerkscheuringen en de 
vraag waarom de wederkomst van Christus nog altijd uitstaat. In de derde 
brief van Johannes is een zeer gerespecteerde ‘oudste’ aan het woord. Hij 
prijst zijn adressant de hemel in en boort een pastor de grond in. Allemaal 
vanwege de gastvrijheid van de kerk. 

In drie Themakringen komen deze ondergeschoven kindjes uit het Nieuwe 
Testament aan de orde. Twee katholieke brieven en één zeer persoonlijk 
schrijven prikkelen en roepen vraagtekens op. We zoeken naar parallellen 
tussen toen en nu. Onder leiding van ds. Bert van der Linden bezinnen we 
ons op het advies van Judas, Petrus en Johannes, wie dat ook geweest mogen 
zijn: Wat er ook gebeurt, hou vol!  

Wanneer: Donderdag, 13.30-15.00 uur: 5 oktober, Judas, 
 2 november, Petrus, 7 december, Johannes 
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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PGML THEMADAG : KERK-JEUGD-TOEKOMST 

Op zaterdag 7 oktober 2017 gaan we met elkaar nadenken en spreken over 
de toekomst van onze kerkelijke gemeenten en in het bijzonder over de plaats 
daarin voor onze jeugd. Hoe geven we Gods heilsboodschap door aan de 
volgende generatie(s)? Centraal in het ochtendprogramma staat een 
presentatie door dr. Harmen van Wijnen over “Nieuwe perspectieven in 
kerkelijk jeugdwerk”. Harmen van Wijnen is voorzitter van het college van 
bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. In september 2016 promoveerde 
hij op het proefschrift: “Geloof in kleine groepen, samen als basis”. Zijn 
presentatie voor de PGML en de aansluitende discussie kan ons nieuwe 
inspiratie geven voor ons jeugdwerk.  

Wanneer: Zaterdag 7 oktober, inloop vanaf 9.30 uur. 
Waar: Gereformeerde Kerk De Brug, Heistraat 4, Sprang-Capelle. 
Aanmelden: Via de scriba van de eigen gemeente. Deelnemers krijgen 

nieuwe informatie via hun e-mail adres. Daarom het verzoek 
om dat te vermelden op het aanmeldingsformulier. 

Kosten: De kosten bedragen € 15 per deelnemer. De kerkenraad van 
de eigen gemeente beslist of deelname betaald wordt vanuit 
de kerkkas, of dat een persoonlijke bijdrage wordt gevraagd. 

Informatie: Dhr. Jan van Wijk, 0416-312798, jvwijk3v2w@planet.nl 
 Dhr. Martin Lam, 06-57585314, m.a.lam@hervormd-sprang.nl 
 Dhr. Henk Hoogendoorn, hhoogendoorn15@gmail.com, 

0416-273413  
 

 

Na een gezamenlijke buffetlunch biedt het middagprogramma vier workshops. 
De deelnemers kunnen hieruit twee kiezen om aan deel te nemen.  

mailto:jvwijk3v2w@planet.nl
mailto:m.a.lam@hervormd-sprang.nl
mailto:hhoogendoorn15@gmail.com
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Workshop 1 door Dr. Harmen van Wijnen  

Geloven in kleine groepen, de kracht van de onderlinge verbondenheid van 
jongeren. Gedachtewisseling over en met jongeren. Herkennen we hun 
leefwereld en hoe laten we hierin het geloof van waarde zijn?  

Workshop 2 door een kerkelijke muziekgroep 

Lofzang en muziek. Samen praten, zingen, musiceren aan de hand van 
liederen met verschillende boodschappen en muziekstijlen. Een kerkelijke 
jongerenband vertelt over hun invulling in kerkelijke vieringen.  

Workshop 3 door Arjen van Gent, jeugdwerker PGML jeugdproject 

Missionair diaconaal. Hoe maken we ons geloof zichtbaar en tastbaar in de 
samenleving, nabij en ver? Samen spreken over de diaconale rol van ons als 
Christenen voor de samenleving. Projecten voor nabij (voedselbank, 
vluchtelingenwerk en ander werk voor vrijwilligers) en ver (Kerk in Actie). 
Betrokkenen van HG Sprang vertellen over het Malawi-project. 

Workshop 4  

Oude Bijbel, altijd nieuw. Inspiratie vanuit de Bijbel blijft actueel. Samen 
denken en spreken over aan het dagthema gerelateerde Bijbelteksten. 

Na een gezamenlijke afsluiting van de dag is er gelegenheid om nog even 
door te praten onder het genot van een hapje en drankje tot ca. 18.00 uur.  

Deze dag wordt georganiseerd door de Gereformeerde Kerk De Brug, samen 
met de Hervormde Gemeente Sprang. De themadag is bedoeld voor 
belangstellenden uit de PGML-gemeenten. We denken aan kerkenraadsleden, 
commissieleden, jeugdleiding, maar zeker ook aan de jeugd zelf. De jeugd 
vanaf 14 jaar wordt van harte uitgenodigd om hun mening te geven binnen de 
daginvulling. Het is ook mogelijk om alleen het middagprogramma bij te 
wonen.  



8 

 

 
 

 

HOE KOMT HET GESPREK OP GOD?  

 

Voor iedereen in Waalwijk en omgeving die actief is op het snijvlak van geloof 
en zorg, organiseren de katholieke en protestante kerken samen met 
Schakelring weer een ontmoetingsbijeenkomst. Dit keer gaat het over het in 
gesprek gaan met je medemens: hoe komt het gesprek op geloofs-
onderwerpen, wanneer komt God ter sprake, en hoe spreek je daar dan over 
samen? 

Spreker dit jaar is Arthur Polspoel, docent, theoloog en supervisor. Arthur 
Polspoel was geruime tijd werkzaam als parochiepastor in het bisdom Breda. 
Hij doceerde daarna pastoraal theologie en was als supervisor verbonden aan 
de Theologische Faculteit Tilburg. Zijn kracht ligt in het op laagdrempelige en 
soms humorvolle wijze aan het licht brengen waar je in het pastorale contact 
het verschil kan maken. Zijn verhaal is doorspekt met herkenbare voorbeelden 
uit de praktijk. 

Na de lezing van Arthur Polspoel gaan we uit elkaar in kleine groepen om 
ervaringen over het onderwerp uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid voor 
een drankje. 

Alle (kerkelijk) vrijwilligers, pastoraal werkenden en voorgangers uit de regio 
van de huizen waar Schakelring actief is, zijn welkom. De deelname is gratis. 
Aanmelding vooraf is gewenst. 

Wanneer: Donderdag 26 oktober, 13.00-16.30 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Aanmelden/Info: Chantal Huijgen, chantal.huijgen@schakelring.nl,  
 tel. 06-18959587 

 

mailto:chantal.huijgen@schakelring.nl
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DORDRECHT 

 

Dordrecht is de oudste stad van Holland en heeft meer dan duizend 
monumenten. Een bezoek aan Dordrecht is een reis terug in de tijd! Als eerste 
stad in Holland ontving Dordrecht stadsrechten en heeft hierdoor een rijke 
geschiedenis.  

Als eerste bezoeken we de Grote Kerk. Hier ving in 1618 de Dordtse synode 
aan waar zoals bekend de Calvinistische orthodoxie overwon en wat hiervan 
afweek sindsdien werd bestreden. 
We vervolgen ons bezoek met het Hofcomplex: rond 1500 was dit een 
Augustijnerklooster. Dit waren ordegenoten van Maarten Luther. Een aantal 
ordegenoten verspreidden de gedachten van Luther – ook in Dordrecht waren 
na 1517 mensen op de hoogte van zijn denken. De “ketterse” ideeën zijn door 
de Dordtse magistraat aanvankelijk krachtig bestreden. 
In 1572 komen veel Hollandse en Zeeuwse steden in opstand tegen hun 
landsheer. Ook Dordt gaat om: in juni sluit men zich aan bij de opstand. De 
eerste “hagenpreken” worden gehouden. En: in de refter van het klooster van 
de Augustijnen wordt de vrije “Statenvergadering” van Holland gehouden. We 
laten ons bijpraten in deze zaal. Ook bezoeken we de Augustijnenkerk die deel 
uitmaakt van dit voormalig kloostercomplex. 
Tenslotte gaan we naar de Trinitatiskapel: sinds 1690 een Lutherse kerk. Tot 
dan werd deze geloofsrichting door de Calvinisten onderdrukt. 

 
Wanneer: Zaterdag 28 oktober, 10.00-16.00 uur  
Waar: Vertrek vanaf de Ambrosiuskerk 
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326 

Aanmelden noodzakelijk! Dit kan tot uiterlijk donderdag 
19 oktober 2017. Kosten € 20,00 per persoon. Minimum 
deelname 8 personen.  

mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.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. 

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 
2018 op de dinsdagavonden vanaf 31 januari vallen. 

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

mailto:Fennema-kuijper@hetnet.nl
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TOERUSTING NIEUWE AMBTSDRAGERS 

 
Een plaatselijke kerkelijke gemeente kan niet functioneren zonder (geestelijk) 
bestuur. Voor dat bestuur, de kerkenraad, zijn mensen nodig. Wie als 
ouderling, diaken of kerkrentmeester lid wordt van de kerkenraad of 
overweegt dat te gaan doen, heeft vaak behoefte aan meer kennis over de 
taken die haar of hem wachten. 

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse 
Kerk in Nederland heeft speciaal voor dit doel een cursus ontwikkeld, waarin 
juist aangetreden en toekomstige ambtsdragers zich kunnen oriënteren op het 
ambt. Samen met gekwalificeerde gemeenteadviseurs verdiepen de 
deelnemers zich in de taken en verantwoordelijkheden van ambtsdragers.  

De taken van de verschillende ambtsdragers in de kerkdienst, in het 
jeugdwerk, het pastoraat en het diaconaat komen in de cursus aan de orde. 
Ook het kerkrentmeesterlijk beheer en de organisatie van het kerkenwerk is 
onderwerp van gesprek. Daarnaast worden leidinggeven en de beleidsmatige 
aspecten van de ambten aan de orde gesteld. Praktische oefeningen 
ondersteunen het lesmateriaal. 

Het ontwikkelen van een (persoonlijke) visie op het ambt is een belangrijk 
onderdeel van de cursus en kerkordelijke regels en de structuur van de 
Protestantse Kerk komen aan bod. 
De cursus beslaat in totaal drie bijeenkomsten. Na afloop van de cursus zijn 
de deelnemers beter toegerust voor de uitoefening van hun verschillende 
taken als ambtsdrager in de gemeente.  

Wanneer: Woensdag 1, 8 en 15 november van 19.30 tot 22.00 uur 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Aanmelding/info:Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932 
 Uiterste aanmelddatum 1 oktober 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl
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DE REFORMATIE: 500 JAAR GELEDEN 

 

Op 31 oktober a.s. is het 500 jaar geleden dat Martin Luther zijn 95 stellingen 
publiceerde. Het was het begin van een reformatie (hervorming) van de 
Christelijke Kerk(en) in West-Europa, met alle consequenties van dien. Dit 
gebeurde uiteraard niet van de een op de andere dag. Al eerder waren er 
mensen, die de misstanden in de Kerk aan de orde stelden, zoals bv. 
Johannes Hus en Desiderius Erasmus. Daarnaast zijn er ook politieke, sociale 
en culturele aspecten die een rol speelden. Het was tevens de tijd van de 
grote uitvindingen (boekdrukkunst, cartografie) en van de grote ontdekkingen 
van andere werelddelen, denk aan Columbus en Vasco da Gama. Naast Martin 
Luther in Duitsland stonden Huldrych Zwingli in Zwitserland, en Jean Cauvin 
(Calvijn) in Frankrijk en Genève, aan de wieg van de Reformatie. De bedoeling 
was niet een schisma/scheuring te veroorzaken. Helaas was dit wel het 
resultaat. We kijken terug op dit gebeuren én staan tegelijk stil bij de 
actualiteit. Rome begon met een contra - reformatie. Waar was het in de 
Reformatie om te doen? Hoe kwam het dat het calvinisme het lutheranisme in 
ons land overvleugelde? Hoe was en is de verhouding tussen de Rooms-
katholieke en Protestantse Kerk(en)…én tussen de Protestantse Kerken 
onderling? Wat is de kerkelijke situatie heden ten dage in onze regio? 

Aan de hand van woord en beeld wil ds. Boudewijn de Graaf dit thema 
belichten. 

Wanneer: Donderdag 9 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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TENTOONSTELLING LUTHER 

CATHARIJNECONVENT, UTRECHT 

 

Oktober 1517. Eén van de meest kenmerkende figuren in de Westerse 
geschiedenis, de monnik Maarten Luther, legt zijn leven in de waagschaal om 
een verandering in de middeleeuwse kerk teweeg te brengen. Vanuit een 
intense weerzin spreekt Luther zich uit tegen de corrupte praktijken van de 
katholieke kerk. Wanneer hij zijn 95 stellingen op de kerk in Wittenburg 
spijkert, ontketent hij een ware revolutie. Eén die nog steeds effect heeft op 
het leven nu. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele 
gebeurtenis aan met de tentoonstelling over deze ‘man van het jaar’. De 
buitengewone presentatie Luther neemt de bezoeker mee naar de roerige tijd 
aan het eind van de middeleeuwen, waar de katholieke kerk het alom 
tegenwoordige geloof van mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. 

Bewonder authentieke objecten, zoals aflaten waarmee de straf op de zonde 
afgekocht kon worden, een handgeschreven brief en gedrukte pamfletten van 
Luther. Venijnige spotprenten en prachtige kunstwerken geven een beeld van 
de vernieuwende en weldoordachte propagandamiddelen waarmee Luther 
campagne voerde en de raakvlakken met onze huidige tijd. 

Wanneer: Zaterdag 11 november, 12.00-18.00 uur  
Waar: Vertrek vanaf de Ambrosiuskerk 
Kosten: Entree € 12,50 (museumjaarkaart: gratis); rondleiding € 55 

gedeeld door het aantal personen; autokosten voor de rijders 
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932 
 Minimum deelname 8 personen;  opgeven uiterlijk 3 nov. 

mailto:jdjoosen@ziggo.nl
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VROUWEN UIT DE BIJBEL 

Vrouwen in de Bijbel vormen een dankbaar en inspirerend onderwerp. Aan de 
ene kant zijn er teksten die vrouwen voorschrijven wat zij geacht worden te 
doen, hoe ze moeten handelen en welke plaats ze innemen in het sociaal-
maatschappelijk verkeer; aan de andere kant zijn er bijbelverhalen die laten 
zien hoe vrouwen hun weg zochten, tegen de juridische en sociaal 
maatschappelijke verwachtingen in. 

De verhalen over vrouwen zijn soms verrassend actueel, irriteren soms, dagen 
ons uit of bieden troost. Sommige keuzes en beslissingen waarvoor deze 
vrouwen stonden hebben zich in de geschiedenis van de mensheid steeds 
opnieuw afgespeeld. Om een aantal vrouwen in de Bijbel kunnen we niet 
heen: Eva, de eerste vrouw en Maria de moeder van Jezus. Daarnaast zijn er 
de fascinerende levensverhalen van Sara en Hagar, heldinnen als Rachab, Jaël 
en Ester, de weduwen Naomi, Ruth, Anna. Een vrouw als Debora die bewust 
haar plaats innam. De vrouwen voor wie we eigenlijk geen sympathie op 
kunnen brengen: Izebel en Delila. De naamlozen zoals de vrouw van Lot, de 
vrouw van Potifar en de vrouw die op overspel betrapt is. Vrouwen die 
geraakt zijn door het evangelie van Jezus Christus waardoor hun leven een 
heel andere wending heeft genomen; Lydia, Priscilla. Gewone mensen die 
kennelijk in Gods ogen niet onbelangrijk waren omdat hun verhalen 
opgeschreven zijn om ons wellicht iets te leren, een spiegel voor te houden. 
God heeft deze vrouwen een plek gegeven in zijn plan met zijn volk en met 
deze wereld. Lezend, luisterend en kijkend willen we onder leiding van 
Marjanne de Bruin, kerkelijk werker uit ’s Gravenmoer, (opnieuw) kennis 
maken met vrouwen in de Bijbel.   

Wanneer:  Donderdag 16 november, 20.00 uur 
Waar:  Kerkelijk centrum De Schakel, Dorpsplein 1a, Waspik 
Contactpersoon: Ds. Henk van Kapel, post@dshjvkapel.nl, tel. 0416-311315 
 

mailto:post@dshjvkapel.nl
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SPREKEN OVER HET LEVENSEINDE 

 

 
Tegenwoordig wordt er vrij veel gesproken over het einde van een 
mensenleven. Mede gevoed door de aandacht die er gekomen is naar 
aanleiding van verschillende documentaires rondom dit thema.  

Opvattingen over het levenseinde maken deel uit van partijprogramma’s van 
politieke partijen. Op dit moment (juni 2017) is het ook een onderdeel van de 
coalitiegesprekken voor de vorming van een nieuwe regering. Er zijn 
organisaties die reclame maken en beweren dat ieder leven een mooi einde 
verdient. Andere organisaties proberen juist vanuit hun christelijke 
opvattingen lijden en ‘waardig sterven’ onder de aandacht te brengen. 

Hoe ga je hier als christen mee om? Hoe laat je je informeren en vorm je een 
mening? 

De afdeling Advies & Toerusting van de Nederlandse Patiënten Vereniging 
biedt u een interactieve bijeenkomst over tijdig spreken over het levenseinde. 
Het eerste deel van de avond zal gaan over het belang om tijdig na te denken 
over het levenseinde en waarom het vaak lastig is om te doen. We krijgen 
handvatten aangereikt om het in de praktijk te brengen.  

Het tweede deel van de avond staat in het teken van verdieping en 
verwerking, waarbij uit verschillende onderdelen gekozen kan worden. 

Wanneer: Woensdag 22 november, 20.00 uur 
Waar: Gemeentecentrum De Rank, Hollandsestraat 5, Waalwijk 
Contactpersoon: Ds. A. de Wit, Predikant@kerkinbesoyen.nl, 0416-332718 
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SCHILDEREN OVER BIJBEL- EN LEVENSVERHALEN 

 

In januari 2018 wil een aantal mensen van de schildersgroep van vorig jaar 
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: Zes keer op donderdag, de eerste op 11 januari 2018 
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
Info/Aanmelding:Toos Fennema, fennema-kuijper@hetnet.nl,tel. 0416-340303 
 Graag opgeven voor kerst 2017 
 Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden, 
 dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl, tel. 0416-332323 
  

mailto:fennema-kuijper@hetnet.nl
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Overzicht V&T programma najaar 2017: alle data op een rij 

 

 

 

Ma 18-09 20.00 ’t Anker, Waalwijk Dat kun je toch niet meer geloven 

Woe 04-10 20.00 De Haven, Waalwijk  Vreemdelingen en Priesters 

Do 05-10 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring: Judas 

Za 07-10 09.30 De Brug, Sprang-Capelle PGML Themadag Kerk-Jeugd-Toekomst 

Ma 16-10 20.00 ’t Anker, Waalwijk Dat kun je toch niet meer geloven 

Do 26-10 13.00 De Haven, Waalwijk  Hoe komt het gesprek op God? 

Za 28-10 10.00 Ambrosiuskerk, Waalwijk  Dordrecht 

Di 31-10 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Woe 01-11 19.30 De Haven, Waalwijk Toerusting nieuwe ambtsdragers 

Do 02-11 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring: Petrus 

Di 07-11 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Woe 08-11 19.30 De Haven, Waalwijk Toerusting nieuwe ambtsdragers 

Do 09-11 19.30 De Haven, Waalwijk De Reformatie 

Za 11-11 12.00  Ambrosiuskerk, Waalwijk  Tentoonstelling Luther, Catharijneconvent 

Di 14-11 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Woe 15-11 19.30 De Haven, Waalwijk Toerusting nieuwe ambtsdragers 

Do 16-11 20.00 De Schakel, Waspik Vrouwen uit de Bijbel 

Ma 20-11 20.00 ’t Anker, Waalwijk Dat kun je toch niet meer geloven 

Di 21-11 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Woe 22-11 20.00 De Rank, Waalwijk Spreken over het levenseinde 

Di 28-11 20.00 ’t Anker, Waalwijk Verstaat gij wat gij leest? 

Do 07-12 13.30 De Haven, Waalwijk Themakring: Johannes 

Do 11-01 19.30 De Haven, Waalwijk  Schilderen over bijbel- en levensverhalen 

 


