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Inleiding
Voor u ligt het winterwerkprogramma 2016 – 2017.
We vinden het fijn dat we van verschillende gemeenteleden suggesties en
verzoeken hebben ontvangen waarvoor onze hartelijke dank.
We hopen dat u in het aanbod iets van uw gading vindt.
De gewenste uitbreiding van de werkgroep met een voorzitter en een lid is
helaas nog niet gelukt. Lijkt het u leuk om mee te denken over activiteiten en te
helpen bij de uitvoering dan bent u van harte welkom om eens vrijblijvend mee
te doen. Er liggen nog volop ideeën op de plank en ook nieuwe ideeën zijn
altijd welkom. Er zijn nog enkele programma onderdelen niet volledig
uitgewerkt en daarom niet opgenomen in dit boekje. Informatie volgt via de
bekende kanalen.
Het winterwerkprogramma is ook beschikbaar via de website
www.kerkoostvoorne.nl
In de zondagsbrief, kerkblad, website en de plaatselijke huis- aan -huis krantjes
zult u regelmatig (uitgebreidere) informatie aantreffen over één van de
programma’s.
Achterin het boekje treft u het aanbod aan door predikanten uit het SaGe
overleg (Samenwerken Gemeente). Ook bij deze activiteiten bent u van harte
welkom.
Voor wie?
De activiteiten staan open voor onze gemeenteleden en iedereen die hiervoor
belangstelling heeft. Nadrukkelijk nodigen wij ook leden van onze
buurgemeenten en een ieder die geïnteresseerd is in een van de activiteiten uit.
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Kosten
Voor de meeste activiteiten vragen wij geen bijdrage. Als dit wel een keer aan
de orde is wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

Opgeven
U kunt zich voor de activiteiten aanmelden bij de leden van de werkgroep
Vorming en Toerusting of via het email adres van het pastorale team
pastoraat@kerkoostvoorne.nl tenzij anders aangegeven.

Werkgroepleden
ds. Nita van der Horst-Kattenberg
Annette Maassen
Liesbeth van Wijnen-Knook
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Alpha-cursus
Tijdens de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het Christelijk
geloof.
De groep komt wekelijks bij elkaar. De cursus start met een maaltijd. Na het
eten luister je naar een boeiende inleiding (deels interactief) over het
Christelijk geloof.
Daarna praat je in (kleine) groepjes door. We werken vanuit een werkboekje
De cursus is laagdrempelig waardoor het voor iedereen mogelijk is om mee te
doen. Niet gelovigen die meer willen weten over het Christelijk geloof of
gelovigen die de kennis van het Christelijk geloof willen opfrissen. Er komen
mensen die willen weten of er meer is tussen hemel en aarde en er komen
mensen gewoon om andere mensen te ontmoeten. Kortom, iedereen kan zich
thuis (gaan) voelen tijdens de cursus.
De cursus is opgebouwd uit verschillende thema’s o.a. “Wie is Jezus”,
“Bidden: waarom en hoe?” en “Hoe relevant is het Christelijk geloof”.
Belangrijk zijn twee uitgangspunten: Bijbel is de bron en iedere deelnemer
wordt gerespecteerd.
We beginnen iedere bijeenkomst met een lunch, die door twee vaste gasten
wordt verzorgd. Er is volop tijd voor gesprek.
De ontmoetingen zijn op maandagmiddag vanaf 12.15 uur tot 14.45 uur en het
thema “Heilige Geest” tijdens drie dagdelen achter elkaar.
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Datum
ma. 5 september
ma. 12 september
ma. 19 september
ma. 26 september
ma. 3 oktober
ma. 10 oktober
vr. 14 oktober
(10.00 – 12.30 uur)
za. 15 oktober
(09.30 – 15.30 uur)
ma. 24 oktober
ma. 31 oktober
ma. 7 november
ma. 14 november

Onderwerp
1. Wie is Jezus?
2. Waarom stierf Jezus?
3. Hoe kun je geloven?
4. Bidden: waarom en hoe?
5. De Bijbel lezen: waarom en hoe?
6. Hoe leidt God ons?
Wie is de Heilige Geest?
Wat doet de Heilige Geest?
Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
7. Hoe kan ik het kwade weerstaan?
8. Waarom en hoe vertel ik het anderen?
9. Geneest God ook nu nog?
10. Hoe zit het met de kerk?

Locatie: We worden gastvrij ontvangen in het Chinese restaurant aan het
Kerkplein in Oostvoorne bij Heng Peng Luo en Gan Ye Shi.
Voor meer informatie of opgave:
Liesbeth van Wijnen (lvanwijnenknook@gmail.com)
of ds. Nita van der Horst (predikant@kerkoostvoorne.nl).
Laat het ons weten als deze periode of tijden u niet uitkomen.
Bij meer belangstelling proberen we hier rekening mee te houden bij een
eventuele andere cursus.
Meer informatie is ook te vinden op de website: www.alpha-cursus.nl
Zie ook de informatie op onze website: www.kerkoostvoorne.nl
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Leerhuis over de Tora “Leren in de Joodse traditie”
door ds. Harry Doornbos
Gestart wordt met een introductiebijeenkomst. Daarin zal ik iets vertellen over
het Joodse leren. Dat is op zichzelf al de moeite waard om mee kennis te
maken. En bij wijze van voorproefje ga ik met de aanwezigen het bekende(?)
verhaal over Jakob en Esau bekijken: over linzensoep, list en bedrog(?) en wat
daaruit voortkomt.
Kunnen wij in de 21e eeuw nog iets met dit verhaal? Jazeker! En méér dan je
zou kunnen denken!
In 5 bijeenkomsten zullen we een tekst uit elk van de 5 boeken van de Tora
bestuderen, een verhaal of andersoortige tekst. En dan vooral vanuit de vraag:
wat valt uit dit bijbelgedeelte ook vandaag nog voor ons te leren? Immers,
dáárvoor is de Tora bedoeld: als richtsnoer, als levensles. Dat richting wijzen
gebeurt niet aan de hand van leerstellingen of theoretische beschouwingen over
God, mens en wereld, maar in verhaalvorm.
Op het eerste gehoor of gezicht kunnen wij vaak weinig met die oude teksten,
ja soms zijn ze voor ons zelfs onverteerbaar. Maar als je er dieper in duikt,
kunnen er verrassende inzichten en perspectieven worden ontdekt en actueel
gemaakt.
Het worden dus vijf bijeenkomsten over teksten uit Genesis t/m
Deuteronomium.
Datum:
Introductiebijeenkomst: dinsdagavond 13 september
Leerhuis: dinsdag 11 oktober, 15 november, 17 januari 2017,
21 februari en 21 maart
Tijd: 14.00 uur of 19.30 uur (vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar)
Plaats: consistorie van de Dorpskerk
Opgave bij ds. Harry Doornbos (via doornbosbaaima@hetnet.nl of 0181 –
219886 of via een briefje in de bus van Koekoekslaan 1. Vermeld uw naam,
adres, telefoonnummer en zo mogelijk e-mailadres. Geef ook uw voorkeur aan:
’s middags, ’s avonds of geen voorkeur.
Mocht u alleen de introductieavond willen bijwonen: dat kan ook. Die avond
kan namelijk ook best op zichzelf staan. Daarvoor hoeft u zich niet op te
geven)
Harry Doornbos
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“Vreugde als levensstijl” met ds. Nita van der Horst
Vreugde als levensstijl is een bijbelstudieboekje geschreven door Anne-Marie
van Briemen, in de bekende Kringserie.
In deze bijbelstudies over de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi zien
we hoe Paulus in het leven staat. Hij heeft het moeilijk, zit gevangen en heeft
reden genoeg om in de put te zitten. Maar dat doet hij niet. Integendeel. Paulus
blijft zich vasthouden aan Christus en leeft vol vreugde. In zijn brief bemoedigt
hij ons om, net als hij zelf doet, op Jezus gericht te blijven.
In Vreugde als levensstijl staan acht bijbelstudies die ons inspireren tot een
vreugdevolle levenshouding, met bijbelteksten uit de HSV.
Het boekje kost € 6,95.
Donderdag 22 september van 10.00 – 11.30 uur is de 1e bijeenkomst in de
consistorie van de kerk. De vervolg bijeenkomsten vinden om de veertien
dagen plaats tot ongeveer eind maart.
Opgave bij ds. Nita van der Horst
(via predikant@kerkoostvoorne.nl of 0181-776849)
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Lezing/presentatie over het werk van
Koopvaardij-predikant Helene Perfors
Ds. Helene Perfors is sinds september 2001 vanuit
de Protestantse kerk Nederland werkzaam als
koopvaardij predikant in de haven van Rotterdam en
verbonden aan de PGO.
Geboren in de marinebasis Den Helder, theologie
gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,
gewerkt in o.a. Spanje en Zweden als kinderoppas en kamermeisje.
In de Wormer werd ze gemeentepredikant maar na ruim zes jaar ging ze terug
naar een maritieme setting, werkend voor zeevarenden.
Waar haar werkzaamheden allemaal uit bestaan als koopvaardij predikant
horen we op deze avond.
Datum: dinsdagavond 25 oktober
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats: (consistorie van) de Dorpskerk (afhankelijk van het aantal
aanmeldingen)
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Presentatie over Openbaring van Johannes
door Arnoud J. de Zoete
Met deze presentatie wil ik als geëngageerde leek een wandeling maken door
het moeilijkste bijbelboek. Aan de hand van geselecteerde tekstdelen en een
groot aantal fraaie afbeeldingen en foto's van kunstenaars wordt de gehele
inhoud van het boek Openbaring hoofdstuk voor hoofdstuk in kaart gebracht.
Inhoud en betekenis worden toegelicht en waar mogelijk verklaard. De
visioenen van Johannes hebben veel theologen aan het denken en schrijven
gezet, maar eensgezinde verklaringen blijken moeilijk of helemaal niet te
vinden.
Deze PowerPointPresentatie beoogt de deelnemers een zo volledig mogelijk
beeld te geven van het boek Openbaring van Johannes aan de hand van circa
150 dia's. Er wordt aandacht besteed aan de visioenen, de symboliek, de
boekrol, de plagen, de antichrist, het laatste oordeel.
Waar mogelijk wordt een doorkijkje gegeven naar het heden om te zien of al
wat reeds is gebeurd en al wat thans plaatsvindt voorspeld is in het Oude en
Nieuwe Testament. Kortom, een boeiend onderwerp dat voor iedereen
toegankelijk is gemaakt.
Datum: donderdag 3 november
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats: consistorie van de Dorpskerk

Winterwerkprogramma 2016 – 2017

Pagina 9

De dementie-vriendelijke kerk
lezing door ds. Annemarie Roding

Hoe ga je om met mensen die dement worden?
Hoe blijf je hen zorg bieden?
En kunnen zij naar kerkdiensten blijven komen?
Hoe geef je een bezoek vorm en inhoud?
Het blijkt dat de kerk veel meer kan betekenen
voor deze mensen.
Sterker: dementerenden kunnen veel betekenen voor de kerk.
Annemarie Roding-Schilt, predikant-geestelijk verzorger en werkzaam bij
Careyn in verpleeghuis Grootenhoek te Hellevoetsluis, schreef er een boekje
over. Zij deelt graag haar kennis en ervaringen.
Deze lezing is voor iedereen die betrokken is bij de gemeente of betrokken is
bij dementerenden.
Datum: dinsdagavond 8 november
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats: Kerkzaal van de Dorpskerk
Deze avond is georganiseerd door de diaconie en het pastorale team.

Winterwerkprogramma 2016 – 2017

Pagina 10

Paulus: een kennismaking
Een presentatie door ds. Leen Jan Lingen

Paulus heeft de eeuwen door de gemoederen in de kerk bezig gehouden. Men
vond hem een fantast, dogmaticus en vrouwenhater, maar ook een rebel,
revolutionair en reformator.
Maar wie was de vervolger van de christelijke gemeente die een volgeling en
voorloper van Jezus werd?
Wat wilde hij, wat beoogde hij en wat bezielde de man die duizenden
kilometers aflegde om te vertellen dat God zich heeft laten zien in de
gekruisigde Jezus?
Wellicht kan deze avond niet alleen bijdragen tot meer kennis over hem, maar
ook leiden tot respect en zelfs een eerherstel van een apostel wiens theologie
misschien wel hoogst actueel is!
Wie daaraan twijfelt moet zeker komen.
Datum: donderdagavond 16 februari
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats: Consistorie van de Dorpskerk
Deze avond is een mooie aanvulling op de Bijbelstudie “Vreugde als
levensstijl” en overlapt dit niet.
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Gespreksavonden voor ouders met jonge kinderen over
geloof en opvoeding.
Ouders en opvoeders vinden het soms lastig om (geloofs) opvoeding vorm te
geven op een manier die bij hen en hun kinderen past. Waar loopt u, als ouder,
van jonge kinderen tegenaan? Hoe integreer je een christelijke opvoeding in
het dagelijks leven van uw (jonge) kinderen?
Geef uw vragen, ideeën aan ons door.
Vorig winterwerk seizoen is en kring gestart. Als u belangstelling heeft om ook
mee te doen kunt u dit aangeven bij de contactpersonen van deze kring.
Contactpersonen zijn ds. Nita van der Horst en Annette Maassen.

***************************************************************

Geleide meditatie door Raick Rienks.
Bij “geleide meditatie” ga je via een verhaal op reis bij jezelf. Mediteren is een
vorm van bij jezelf komen, onthaasten en ontwikkelen.
De data leest u in het kerkblad, zondags- en nieuwsbrief, website en de
plaatselijke krantjes.

***************************************************************
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De Herberg.
De Herberg, een ontmoetingsplaats elke derde zondagmiddag van de maand
(december de tweede zondagmiddag ivm kerstviering van de clubs) in de
maanden oktober tot en met maart 2017 in de Dorpskerk.
We drinken koffie of thee, hebben een kort programma en sluiten de middag af
met een drankje.
Via de zondagsbrieven en het kerkblad wordt u op de hoogte gehouden wie
onze gasten zijn gedurende deze maanden.
Organisatie: Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen-Knook
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Aanbod Winterwerk 2016-2017 van predikanten op
Voorne-Putten in het kader van
SaGe-Vorming en Toerusting.
Leeskring: Liberaal Christendom: ervaren, doen, denken.
(Ds. Evert-Jan Vledder uit Hellevoetsluis)
In een recensie op Zinweb (http://zinweb.nl/site/recensie-liberaal-christendom/)
noemt Jos van Oord het boek Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken:
"De brug tussen de zoekende mens en geloofstraditie". Hij zegt: "Liberaal
christendom is één grote schoonmaak. Of beter: een opruimsessie: goed nagaan
wat je weggooit of bewaard. En – is de boodschap- gooi niet te snel weg, want
onder het stof zitten misschien nog mooie vondsten, woorden die je mee kan
nemen, dragen, uitdagen en troosten. En het kan ook best zijn dat woorden
over God of Jezus je niets meer zeggen… maar als we het nu eens anders
zeggen of wellicht een poosje zwijgen…"
Over deze "brug" willen we graag lopen in de kring naar aanleiding van dit
boek. Een reclamespot van een bekende frisdrankmerk staat me nog bij: "een
beetje vreemd, maar wel lekker…" Met deze houding willen we opnieuw
kijken naar wat de Bijbel en de traditie ons bieden kan. Niet om het klakkeloos
over te nemen, maar wel om de pareltjes er in te ontdekken en het anders,
open, vrijmoedig, vrijzinnig of modern te verwoorden.
We beginnen op 14 september a.s. in de Petrakerk. Na één seizoen bezien we
of we er een tweede aan willen wijden. Begin december bepalen we met de
groep om we verder gaan. De andere data zijn: 21 september; 12 en 26 oktober,
9,16,23, en 30 november, en 7 december.
Opgave: predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl 0181-375363 of 06-11755185.
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De vijfde evangelist
Een avond over de theologie in de muziek van J.S. Bach.
(ds..Dick ter Horst uit Hellevoetsluis).
Met muziek is veel te zeggen, wat met woorden niet (meer) lukt. Je drukt er
gevoel mee uit, en je roept ermee stemmingen op. Het raakt, ontroert en brengt
in beweging. Johann Sebastian Bach (1685-1750) was daar een meester in.
In de Veertigdagen tijd staat een avond over zijn muziek centraal. Tijdens deze
avond wordt ingegaan op zijn theologie en hoe hij dat verklankte in zijn
muziek. Bach doet daarmee, wat een predikant doet in een eredienst of preek,
namelijk het evangelie uitleggen. Hij deed dat op zo’n wijze, dat hij wel eens
de vijfde evangelist wordt genoemd.
Voor Bach was muziek en geloof nauw met elkaar verbonden. Zowel onder
zijn wereldlijke muziek als zijn kerkelijk muziek staat (vaak ongeschreven) het
SDG van Soli Deo Gloria.
Op deze avond wordt met video en muziekfragmenten getoond, hoe Bach met
de muziek het Woord ondersteunde en hoe dit met elkaar is verbonden. Ds.
Dick ter Horst uit Hellevoetsluis zal deze avond verzorgen.
Plaats: Kerk in Oostvoorne. Opgave: predikant.petrakerk@pghellevoetsluis.nl.
(Op OP
woensdag
8 maart
2017
eenwoensdag
muziekvesper
aanvang
uur met
LET
gewijzigde
datum
enna
tijd:
29 maart
201719.30
aanvang
20.00 uur
Bachorganiste
Jolanda
Zwoferink).
met
Bachorganiste
Jolanda
Zwoferink.

De zeven tekenen van het Johannesevangelie
(ds. Nita van der Horst uit Oostvoorne)
Voor mensen die zich twee ochtenden of avonden willen verdiepen in het
Evangelie naar Johannes. Het Johannesevangelie wijkt beduidend af van de
andere drie Evangeliën. Johannes spreekt over het mensgeworden Woord van
de beginne, hij spreekt over Jezus als het Woord, het Brood, de goede Herder,
de Weg, de Waarheid, het Leven enz. Hij heeft macht over materie,
elementen,leven en dood. Wie is Jezus? Onze leidraad is de zeven `tekenen`
die het evangelie beschrijft. Heeft het 4e Evangelie onze geseculariseerde
samenleving nog iets te zeggen?
Consistorie Dorpskerk Oostvoorne. Data: dinsdag 4 en 11 oktober. 's mo van
10.00 - 11.30 uur en/of 's avonds van 20.00 - 21.30 uur).
Opgave: predikant@kerkoostvoorne.nl of 0181-776849 of 06-23081222.
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Pagina 15

Geweld in het OT: Vreemd en bizar (van Piet Schelling)
(door ds.Tineke Flim uit Hellevoetsluis)
Geweld in het OT, naar de verzuchting "Al die oorlogen...!", die de basis vormt
voor deze bijeenkomst.
Of het kwam door de gewelddadige beelden die IS (Islamitische Staat) de
wereld in stuurde, weetik niet, maar vorig seizoen werd ik herhaalde malen
aangesproken op teksten "vol geweld" in het OT. "Wat moeten we daarmee",
vroegen mensen zich af."Kunnen ze er niet uit? Ik heb toch meer met de
liefdevolle God van het NT." Nu zijn het lastige teksten over oorlogsvoering en
oorlogswetten. Daar is niet zomaar een mooi verhaal van te maken. Toch
zeggen die teksten meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Zeker als we
ze niet met onze 21e-eeuwse normen en waarden vergelijken, maar met die van
de volken om Israël heen in dezelfde tijd of met onszelf, toen ons land in
oorlog was...Tijdens deze bijeenkomst lezen we met elkaar een paar teksten en
gaan nauwkeurig kijken. Wat staat er? Wat staat er niet? Wat zegt dat over
Israël en over God en ons? Welkom.
Teksten die we gaan behandelen zijn: Deuteronomium 20, 1-20 en
7, 1-6.Stukjes uit de “oorlogswetten".
Datum nog nader te bepalen in januari 2017. Dorpsstraat 21 in Hellevoetsluis.
Opgave predikant.petrakerk@pghellevoetsluis.nl. 0181-337247.

Leeskring rondom Etty Hillesum
(door ds. Anke Dekker uit Brielle)
Deze kring wil u laten kennismaken met het leven van Etty Hillesum. Wie was
zij? Wat is het belang van haar werk? Hoort het lijden bij het leven? Haar
relatie met God? Vragen te over om ons met elkaar in te verdiepen. Het gaat
over je ziel. Het gaat over God. Etty Hillesum heeft velen geïnspireerd door
haar bijzondere manier van denken en schrijven. Diepe verontwaardiging over
onrecht, warm medeleven en ironie wisselen elkaar af. Etty Hillesum wilde
haat niet met haat beantwoorden, ze wilde liefhebben. Het hele leven komt aan
de orde: liefde, familierelaties, haat, lijden en de dood, moed om te durven
leven, moed om het leven goed te leven. Etty verloor haar geloof in God niet,
schreef over liefde voor mensen en voor het leven. Samen zullen we enkele
fragmenten uit haar werk lezen en bespreken.
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In die verschrikkelijke tijd,midden in de vervolging schreef ze: "Ik zal je één
ding beloven God, een kleinigheidje maar... Iedere dag heeft nu aan zichzelf
genoeg. Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van
te voren nergens voor instaan. Maar dit éne wordt me steeds duidelijker: dat
jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste
helpen wij onszelf."
Ter inleiding worden de deelnemers gevraagd een boekje aan te schaffen. Met
dit boekje beginnen we en gaandeweg zien we hoe we verder komen. Titel: "Ik
zou lang willen leven; Het verhaal van Etty Hillesum" - Jannie van der Molen
en Klaas A.D. Smelik, Amsterdam 2014.
Data: woensdag 23-11-16; 14-12-16; 11-01-17; 08-02-17. Zalencentrum
Langestraat 76in Brielle. Opgave: suza94@hetnet.nl.

Toerusting GGG-kringen
(door ds Jan Schep uit Zuidland)
GGG – die afkorting moet ik even opzoeken in het kerkelijk woordenboek, zul
je misschien denken. Het staat voor Gemeente-Groei-Groepen, een initiatief
van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN. Al een heel aantal jaren
komen er door heel het land in plaatselijke gemeente iedere veertien dagen
kringen bij elkaar in de huiskamer rond een thema, afgeleid van het jaarthema.
Dat was het afgelopen jaar “Leven in het Koninkrijk”. Volgend jaar komt het
thema uit het Oude Testament: “Leven met de Psalmen”. Een veertiental
Psalmen zal in het seizoen 2016-2017 aan de orden komen.
Eenmaal in de maand komen de kringleiders bij elkaar voor de toerusting,
zodat zij met hun eigen groepen weer voor twee keer vooruit kunnen. Eigenlijk
hoeven we niet in elke plaats het wiel opnieuw uit te vinden, dus als je hier
meer van wilt weten of zelfs al met een kring begonnen bent, dan hartelijk
welkom in Zuidland voor de toerusting. Info Rika Breeman (0181-452539) of
Ds. Jan Schep (0181-452425)
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Vooraankondiging Bach - en Lutherreis 13-20 mei 2017
Vooraankondiging voor muziekliefhebbers en mensen die meer over Bach en
Luther willen weten. Het is een combinatiereis met het bezoeken van culturele
historisch belangrijke plaatsen in het leven van Bach en Luther.
Luther heeft in 1517 95 stellingen aangebracht op de Slotkapel van Wittenberg.
Hij is ontvoerd en naar de Wartburg gebracht, waar hij de Bijbel (NT) in het
Duits vertaalde. 2017 wordt het Lutherjaar genoemd.
In overleg met Jolanda Zwoferink (organist) en ds. Nita van der Horst is het
volgende reisschema opgesteld:
Van 13 - 16 mei overnachtingen in Eisenach met excursies vanuit Eisenach
(geboorteplaats van Bach) naar o.a. de Georgen-Kirche, waar Luther predikant
was, de Wartburg; Lutherhuis en Bachhuis, Arnstadt en Doornheim (Bach),
Erfurt. Er worden verscheidene orgelconcerten gegeven.
Donderdag 16 mei vertrek via Eisleben (geboorteplaats van Luther) naar
Leipzig, waar we de Thomas-Kirche (waar Bach het grootste deel van zijn
leven aan verbonden was) bezoeken. Vrijdags bezoeken we de Sloss-Kirche
van Wittenberg en het Lutherhuis. 's Avonds afsluiting met een orgelconcert
met werken van Bach door Jolanda Zwoferink.
(Jolanda is sinds 2016 verbonden aan de LUCA, School of Arts te Brussel,
waar zij de doctoraatsopleiding in de kunsten volgt en onderzoek doet naar de
orgelwerken van Johann Sebastiaan Bach in relatie tot Midden-Duitse
barokorgels in het algemeen en van Gottfried Silbermann in het bijzonder).
In verband met het Lutherjaar, zal er tijdig geboekt moeten worden in
Eisenach.
Een voorlopige opgave graag tot 31 oktober 2016 via zwofe@planet.nl of
predikant@kerkoostvoorne.nl.
Reisleiding: Jolanda Zwoferink en Nita van der Horst.
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Werkgroepleden:
ds. Nita van der Horst-Kattenberg
Annette Maassen
Liesbeth van Wijnen-Knook

Winterwerkprogramma 2015 – 2016

Pagina 19

