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Voorwoord
EEN GOED GESPREK
Dit is het boekje met het winterprogramma van de Pauluskerk en Kruiskerk van Wezep-Hattemerbroek.
Met als thema “Een goed gesprek.” Onder de paraplu van dit thema bieden we een reeks van heel
diverse activiteiten aan.
We gaan in gesprek over de toekomst van de kerk in ons land: De kerk in 2025? We maken kennis met
nieuwe inspirerende vormen van Kerk-zijn als Janneke Nijboer als pionierster onze gast is. Al wandelend
met kerst of door Urk is er alle gelegenheid voor een goed gesprek. Maar ook zingen met een
projectkoor zou je een vorm van gesprek kunnen noemen, communicatie in muziek! Of met elkaar in
gesprek komen over een film. Prof. Jan Boersema gaat het gesprek met ons aan over Bijbel, natuur en
duurzaamheid. Dit is nog maar een greep uit de vele activiteiten die een enthousiaste V & T groep ons
aanbiedt.
Het overkoepelende thema wordt ons aangereikt door de landelijke Protestantse Kerk. De PKN zou
graag zien dat we vanuit ons geloof meer het gesprek aangaan met elkaar en anderen, met mensen die
niet (meer) tot een kerk behoren of niet meer zo betrokken zijn. Het is ook leerzaam voor kerkmensen
om het gesprek aan te gaan met andersdenkenden. Het bepaalt je bij wat je zelf eigenlijk gelooft of
misschien niet (meer) gelooft. Een gesprek waarin je kunt laten zien wat jou beweegt om bij een
geloofsgemeenschap te willen horen.
Dus ga het gesprek eens aan, nodig je familie, vrienden, buren eens uit voor een activiteit uit dit boekje.
Niet om te bekeren maar wel om te informeren. Want dit is óók kerk! Van harte welkom dus! Doe mee
en neem mensen mee!
Ds. Han Wilmink
Predikant Kruiskerk
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Leeswijzer
Praktisch
De meeste avonden beginnen om 19:45 uur met inloop en koffie, de activiteiten zelf beginnen om 20:00
uur (tenzij anders vermeld bij de info op de website en in het programmaboekje).
Aanmelden
Via de websites van de beide kerken, via e-mail, aanmeldingsformulieren of telefonisch bij de leden van
de commissie Vorming & Toerusting:





Han Wilmink, 038-8444520, predikant@kruiskerk-wezep.nl
Eimert Fikse, 038-7370119, eimertfikse@gmail.com
Wim Rietberg, 038-3763629, wim.58@hotmail.com
Sjoerd Bouma, 038-4655529, sjoerd@sbouma.nl

Per onderdeel vindt u de contactgegevens van die activiteit.
Wijzigingen
Hoewel het boekje met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan het voorkomen dat een avond
vervalt, verschuift of van locatie wijzigt. Hou daarom de kerkboekjes, social media (Twitter, Facebook en
de PKN app) en de beamer tijdens de diensten in gaten voor de meest actuele informatie.
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Activiteit: Kerkentour Wezep

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

zaterdag 10 november 2018
16:00-19:00
Pauluskerk, Kruiskerk en met nog 2 kerken (Wezep/Oldebroek)
Eimert Fikse ism Han Wilmink
eimertfikse@pauluskerkwezep.nl
kosteloos

In het verlengde van “Open Huis 2017” zal er opnieuw een kerkentour in het kader van PKN thema van
dit jaar “Een goed gesprek” plaatsvinden .
Naast dat we enkele kerkgebouwen bezoeken zal het gesprek met elkaar centraal staan. Elkaar spreken,
uitleg geven over geloofsbeleving, de vormen, de geschiedenis en toekomst van de betreffende kerk. Je
zou kunnen zeggen dat je in de huid kruipt van “de ander”. Wezep heeft elkaar nodig op thema’s zoals
eenzaamheid, jongerenbeleid, zorg voor onze ouderen enz. . Elkaar kennen is de eerste stap naar samen
de schouders eronder zetten. Natuurlijk ontbreekt bij een dergelijke ontmoeting met elkaar een hapje
en een drankje niet......zeg maar gerust dat we gezamenlijk een fijn avondmaal zullen genieten.
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Spelavond: Topstars Sirkelslag

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Doelgroep:
Prijs:

vrijdag 16 november 2018
19:30-21:00u
Kruiskerk
Mieke Souman-de Vries en Sjoerd Bouma
sjoerd@sbouma.nl
Topstars (leeftijd 8-12 jaar)
kosteloos

Online spelprogramma van JOP.
De nieuwe editie van Sirkelslag KIDS vindt plaats op vrijdagavond 16 november. TopStars (8-12 jaar) doet
mee met het leukste interactieve online spel van Nederland!
Je speelt Sirkelslag KIDS gewoon vanuit je eigen kerk of jeugdhonk. Via Facebook en Instagram sta je in
contact met andere groepen.
Het thema dit jaar is 'Vertrouw op God' en sluit aan bij de kerstcampagne van Kerk in Actie 'Geef hoop
aan kinderen op de vlucht'. Het verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie
beland. Maar Mozes staat op, om samen met God, hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun
ellende. Wij gaan met Mozes mee en ontdekken door verschillende opdrachten, waarin
uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn, hoe
God hoop gaf in deze moeilijke tijd. Ook nu kunnen we wat betekenen voor de mensen om ons heen. Zo
komen we tijdens deze avond in actie om kinderen wereldwijd een betere toekomst te geven.
5 redenen om mee te doen:
1. is goed voor de teambuilding,
groepsopbouw en vertrouwen
binnen een groep.
2. brengt Bijbelse thema's op een
laagdrempelige leuke manier bij
de kinderen.
3. kost weinig voorbereidingstijd
4. spreekt kinderen niet alleen
cognitief aan, maar juist ook op
andere gebieden zoals
creativiteit, kracht, inzicht &
handigheid.
5. is gewoon erg leuk en spannend!

Doe mee!

6

3

Activiteit: Pelgrimstocht 2019

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:

Prijs:

Woensdag 21 november 2018 (informatieavond)
20:00-21:00
Pauluskerk
Pierre Schoonhoven
Info@pierrepersonalcoach.nl
Tel. 06-20877944
€ 749,- (infoavond is uiteraard kosteloos)

April 2019 – Camino de Santiago
Een verzorgde en begeleide wandeltocht over de pelgrimsroute van Santiago de Compostella
Pelgrimeren
De Camino / pelgrimsroute lopen is jezelf meenemen naar
iets nieuws. Iets nieuws ontdekken in de natuur en in jezelf.
Pelgrimeren is ook gedachten ordenen en loslaten met elke
stap die je zet. De Camino is ook nieuwe cultuur en omgeving
ervaren. Door te wandelen ervaar je de omgeving ten volste.
Nieuwe mensen met hun culturen ontmoeten. Gesprekken
aangaan met je wandelmaatjes om daarna ook weer heerlijk
alleen te wandelen. Samen te eten en de dag door te nemen
om daarna in je boek te duiken of in je dagboekje een mooie
ervaring van die dag te verwoorden. De Camino is ook 's
ochtends vroeg met de slaap nog in de ogen een pittig
klimmetje maken. En 's avonds met een heerlijke wijn die pittige klim als mooi ervaren.
De Caminoreis
Zeven wandeldagen met een groep verzorgd en onbezorgd wandelen in de prachtige noordelijke regio’s
van Spanje.
We starten de pelgrimsroute in Pamplona en eindigen ons wandelavontuur in Santo Domingo de la
Calzada.
Wat bieden we aan
We bieden een complete wandelreis aan. Een verzorgd avontuur voor jezelf. Wat houdt dat precies in?
We lopen ook alle etappes mee. We verzorgen het transport van de tent- en slaapspullen naar de
volgende camping. We verzorgen de wandelroute, ondersteuning onderweg, het gezamenlijk eten, de
slaapplekken op campings of Albergues en als optie bieden we persoonlijke coaching aan.






We wandelen in 7 dagen van Pamplona naar Santo Domingo de la Calzada (136 km)
We verzorgen de overnachtingen op campings en in herbergen op of langs de route
We verzorgen het ontbijt en avondeten
De kosten zijn 749 euro exclusief vliegtickets
Groepsgrootte maximaal 6 personen

Info: Pierre Schoonhoven
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Projectkoor: Eeuwigheidszondag

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

Zondag 25 november 2018 + oefenavonden (1, 8, 15 en 22 november)
9:30u (oefenen 20:00-21:30)
Kruiskerk
Joke Hooikammer
jokehooikammer@hetnet.nl
kosteloos

Zangers gezocht!
Voor een nieuw te vormen projectkoor zoeken we zangers
die in 4 repetities olv Joke Hooikammer-de Graaf liederen
willen instuderen voor de laatste zondag van het kerkelijk
jaar op 25 november.
Op deze bijzondere zondag worden de overledenen van het
afgelopen kerkelijk jaar herdacht ; in het Liedboek zijn er
veel liederen te vinden die passen bij deze zondag.
Daarnaast studeren we ook nog enkele stukken die passen
bij de Eeuwigheidszondag.
De repetitiedata zijn op de volgende donderdagavonden:
Tijden:
Data:

Locatie:

van 20.00 uur tot 21.30 uur
Donderdag 1 november
Donderdag 8 november
Donderdag 15 november
Donderdag 22 november
Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep

Uitvoering:
Voorganger:
Organist:

Zondag 25 november om 9:30 in de Kruiskerk te Wezep
ds Han Wilmink
Jan Ferdinand Hooikammer.

Opgave en inlichtingen bij de dirigente: Joke Hooikammer-de Graaf, tel. 038-3765910 of
jokehooikammer@hetnet.nl (graag de stemsoort erbij vermelden)
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Filmavond: The Shack

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

vrijdag 30 november 2018
19:30u inloop, start om 19:45u
Kruiskerk
Wim Rietberg
wim.58@hotmail.com
kosteloos

Deze film is gebaseerd op het boek The Shack, van Paul Young.
Mack`s jongste dochter, Missy, is tijdens een vakantie met haar familie ontvoerd en in een verlaten hut
in de wildernis van Oregon om het leven gebracht. De dader is nooit gevonden en het verdriet en gemis
worden door Mack en zijn gezin nog elke dag gevoeld.
Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje, schijnbaar van God,
met de uitnodiging om opnieuw naar de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in gaat hij terug naar de plek des
onheils. Hij komt daar aan op een koude, winterse middag en stapt zijn grootste nachtmerrie weer
binnen. Wat Mack in de hut vindt, verandert zijn leven volledig...
Schrijver Paul Young vertelt in een interview met EO Visie dat de hut “een metafoor” is voor je innerlijk,
voor “diegene die je ten diepste bent.” Juist die plek vermeed de schrijver jarenlang, nadat hij in zijn
jeugd werd misbruikt op de kostschool voor zendingskinderen. “Ik schaamde me verschrikkelijk voor wie
ik was. Of beter gezegd: voor wie ik geloofde dat ik was. Niemand moest daar achter komen.”
Juist de ‘vrouwelijke kant’ van God hielp hem te geloven dat God van hem houdt. “God gebruikt in de
Bijbel heel veel beelden om ons te helpen Hem te bereiken. Iemand die nooit geleerd heeft mensen te
vertrouwen, kan worden geraakt door het beeld van God als moederkloek die haar kuikens beschermt.
(…) Door God als moeder hen te zien, leerde ik dat Hij echt om mij geeft.”
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Lezing: Hoe duurzaam zijn wij?

Datum:
Tijd:
Spreker:
Locatie:
Contact:
Prijs:

donderdag 6 december 2018
19:30u inloop, start om 19:45u
Prof. Dr. Jan Jacob Boersema
Pauluskerk
Han Wilmink
predikant@kruiskerk-wezep.nl
kosteloos

Hoe bepaald onze uitleg van de bijbel de waarde van de natuur?
Hoe hoog moet het thema ‘duurzaamheid’ op de agenda van een christen
staan? En hoe ‘groen’ is de bijbel eigenlijk? Twee jaar geleden verscheen de
“Groene Bijbel” maar er bleek mee geknoeid, zo duurzaam bleek die bijbel
toch niet te zijn. Is dat een stille verwijzing naar de wijze waarop christenen
met deze aarde omgaan? Hebben wij Gods geschenk aan ons bezoedelt? Is het
inmiddels vijf voor twaalf? Toch wil Jan Boersema geen onheilsprofeet zijn. Hij
is hoogleraar ‘grondslagen van de milieuwetenschappen’ bij de Universiteit van
Leiden en hoogleraar bij de Vrije Universiteit in Amsterdam in het vakgebied
wat de relaties tussen milieu, cultuur en religie bestudeert. Zeg maar de balans
tussen beschaving en natuur. Boersema weet ingewikkelde zaken op een
toegankelijke aansprekende manier te verwoorden. Met beeld en geluid toont
hij ons wat de invloed van de mens op de aarde is geweest en wat dat betekent voor onze toekomst. En
hoe de interpretatie van de Bijbel daar mee te maken heeft. Ook een actueel thema wat daar mee
samenhangt komt nog aan bod: Is de wolf welkom op de Veluwe?
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Activiteit: Kerstwandeling

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

woensdag 19 december 2018
17:00-20:30u
De Hoeve
Eimert Fikse
kerstopvollenhof@gmail.com
€ 4,- volwassenen
€ 2,50 kinderen

Op woensdag 19 december tussen 17.00 – 20.30 uur kun je bij Hoeve Op Vollenhof al wandelend over
het landgoed Vollenhof het kerstverhaal beleven. Paden en wegen zijn verlicht tijdens deze wandeling. In
groepen, gewapend met een stormlantaarn, zoek je de weg naar het “Licht”. Op een aantal plekken
beleef je fragmenten
uit het kerstverhaal,
verteld, gespeeld en
bezongen met aan
het eind van de tocht
de stal “van
Bethlehem” waar het
allemaal begon. Een
mooi avontuur voor
jong en oud om het
kerstverhaal te
beleven.
Chocolademelk, koek
en gezelligheid
ontbreken in de
stallen,
schuilplaatsen en op
deel van boerderij
“Hoeve Op Vollenhof” niet. Deze kerstwandeling is mede een samenwerking tussen Paulus- en Kruiskerk,
landgoed Vollenhof en zorg- en onderwijsboerderij Hoeve Op Vollenhof.
Gegevens: Kosten zijn 4 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen tot 12 jaar voor de wandeling
incl. koek en drinken. Voor deze activiteit moet men zich tevoren (uiterlijk 18 december) aanmelden via
mailadres kerstopvollenhof@gmail.com. Graag aangeven naar welke starttijd (17, 18, 19 of 20 uur) je
voorkeur uit gaat.
Medewerking verlenen
We zijn op oek naar jou. Wil je bij deze kerstwandeling helpen in de organisatie of toneel- en zangspel
dan kun je je aanmelden via mailadres eimertfikse@gmail.com. De voorbereidingen starten begin
oktober. Het totale team zal uiteindelijk uit ongeveer 40 personen bestaan.
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Lezing: Joodse mystiek

Datum:
Tijd:
Spreker:
Locatie:
Contact:
Prijs:

15 januari 2019
19:45 inloop, 20:00 starten
Ruud Bartlema
Pauluskerk
Han Wilmink
predikant@kruiskerk-wezep.nl
Collecte naar draagkracht

De joodse mystiek door de ogen van de schilder Marc Chagall.
Is hij een schilderende dominee of een predikende schilder? “In wezen ben ik een kunstenaar”, zegt Ruud
Bartlema. Op deze avond neemt hij ons via het werk van de beroemde schilder Marc Chagall mee op de
weg van de Joodse Mystiek.
Het lef om de kunst in te gaan had hij niet en dus trad hij in de voetsporen van zijn vader en werd hij na
een studie theologie predikant. Bartlema had altijd de droom
om de kerk te veranderen en meer vrijheid en verbeelding in
de traditie te brengen. Naast zijn werk als voorganger was hij
steeds actief als schilder en als vanzelfsprekend betrok hij
kunst in de liturgie van de kerkdienst.
Ruud heeft zijn hele leven al beelden in zijn hoofd. Hij kan
meteen beginnen met schilderen, er borrelen altijd ideeën.
Zijn werk staat bol van de symboliek, verwijzingen. De Joodse
mystiek kwam op zijn pad in zijn studententijd. Hij raakte in de
greep van de symboliek van de Hebreeuwse letters, nog altijd
vast onderdeel van zijn kunstwerken. “In de Joodse mystiek
gaat het om het zoeken naar het symbool dat die andere
werkelijkheid verbeeldt. Ik herken er het vermoeden van het
levensmysterie in.”
Han Wilmink: “Ik ken Ruud al heel wat Jaren en altijd geeft hij
in beeld en woord (in die volgorde) verrassende inzichten in
een ongelooflijk rijke geestelijke wereld die in/achter onze
werkelijkheid oplicht.
Mis deze bijzondere avond niet, want dan mis je heel erg veel!”
Een indruk van Ruud Bartlema kun je terug zien in een uitzending van het Vermoeden van Zondag 15 april 2018 ,
11.30 uur, NPO 2.
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Filmavond: The Blind Side

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

vrijdag 25 januari 2019
19:45u inloop, start 20:00u
Pauluskerk
Wim Rietberg
wim.58@hotmail.com
kosteloos

‘The Blind Side’ vertelt het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse jongen uit de projects, een wijk
in Memphis, waarin louter jongeren opgroeien voor wie geen andere toekomst is weggelegd dan in de
criminaliteit of prostitutie of een vroege dood te sterven, hetzij door een overdosis, hetzij door moord.
Michael Oher is zo’n kansarme tiener. Zijn drugsverslaafde moeder heeft hem in de steek gelaten en hij
probeert zich met man en
macht staande te houden. Hij
overnacht waar hij maar kan, in
de wasserette, waar hij zijn
enige kleding wast, of in de
gymzaal van de school.
Wanneer zijn leven het pad
kruist van dat van de rijke (en
blanke) familie Tuohy, en dan
met name moeder Leigh Anne
(Sandra Bullock), keren zijn
kansen enorm.
Zonder erover na te denken
neemt de besluitvaardige Leigh Anne de boomlange jongen in huis, geeft hem in eerste instantie de bank
om op te slapen, maar richt al gauw een eigen slaapkamer in. “I’ve never had one before,” zegt hij
daarop. “What, your own room?” vraagt Leigh Anne verbaasd. “A bed,” is zijn onthutsende antwoord.
Aangemoedigd door zijn nieuwe familie krijgt hij de kans echt iets van zijn leven te maken en zijn enorme
talent voor American Football te benutten. Voor haar rol in dit biografische sportdrama won Sandra
Bullock haar eerste Oscar. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Michael Oher, die
momenteel speelt bij de Baltimore Ravens in de NFL, de hoogste, professionele American Football
competitie van Amerika
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Concert: familie Post & Vocaal Ensemble Pavane

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

zaterdag 9 februari 2019
16:00-17:30u
Kruiskerk
Wim Rietberg
wim.58@hotmail.com
€ 10,- euro per persoon

Een uniek concert, verzorgd door de familie Post (Doeke,
Edith en Arjan) en Vocaal Ensemble Pavane.

Een afwisseling van (klassieke) stukken op orgel en
trompet, afgewisseld met zang van Pavane, o.l.v. Joke
Hooikammer. Ook zullen zij enkele nummers samen ten
gehore brengen.

Zowel de familie post als Pavane hebben hun muzikale
sporen wel verdiend, het belooft dus een fantastische
happening te worden die u niet mag missen!
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Lezing: kerk 2025

Datum:
Spreker:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

woensdag 27 februari 2019
Arjan Plaisier
19:45 inloop, 20:00 starten
Kruiskerk
Han Wilmink
predikant@kruiskerk-wezep.nl
kosteloos

Avond kerk 2025 met Arjen Plaisier 27 februari 2019
Veel mensen denken bij het woord ‘kerk’ aan een instituut uit vervlogen tijden waarvan alleen nog een
paar oude muren van overeind staan en als dat ‘instituut’ eens opvalt is dat meestal door een of ander
schandaal. Toch weten insiders dat er verrassend veel leven zit in dat ‘instituut’! Een kerk die de
uitdagingen van de tijd wil aangaan, die bij de tijd wil zijn en duurzaam voor de toekomst. Een kerk die
terug wil naar de kern. Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn de basis. Om van daaruit volop kerk in
de samenleving te zijn. Een betekenisvolle kerk, die er toe doet. Een kerk waar i.p.v. vergaderen,
ontmoeten centraal staat. De blauwdruk voor zo’n kerk staat beschreven in de nota ‘Kerk 2025, waar een
Woord is, is een weg.’
Auteur is de bekende oud-scriba van de PKN Arjan Plaisir. We
hebben hem gevraagd als inspirerend spreker. Een paar zinnen
uit die nota: “In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders
hoor. Die woorden worden ‘evangelie’ genoemd, goed nieuws
van God. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar
aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. Er
is iets dat verschillen overstijgt, omdat je samen familie van God
bent. De kerk helpt om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Voor
mijzelf maar ook voor de samenleving. De kerk is niet de plaats
voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en
de christelijke traditie licht op de dingen van het leven.” Voldoende gespreksstof dus voor een boeiende
lezing en een goed gesprek, bijvoorbeeld om antwoord te geven op de vraag waarom jij wilt dat de kerk
moet blijven….
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Gospelworkshop 2019 met André Bijleveld

Datum:
Locatie:
Contact:
Doelgroep:
Prijs:

zondagmiddag 10 maart 2019
Kruiskerk, met aansluitend een zang/jeugddienst
Sjoerd Bouma
gospelworkshop@sbouma.nl
Jong en oud
€ 10,- per deelnemer

ZANGERVARING NIET NODIG!
Onder de bezielende leiding en de nodige humor van de bekende componist, dirigent en musicus André
Bijleveld zal voor de inmiddels vijfde keer een Gospelworkshop worden georganiseerd op zondagmiddag
10 maart 2019.
Bij deze workshops wordt gewerkt aan het instuderen van een aantal gospelsongs. In de aansluitende
jeugddienst die avond worden
deze liederen uitgevoerd in
samenwerking met het
Gospelkoor The Young Church
Singers uit Apeldoorn.
De nadruk ligt op de beleving
die gepaard gaat met het
zingen van gospelmuziek. De
workshop kan door min of meer
geoefende zangers (b.v. een
bestaand koor) worden gedaan,
maar ook door iedereen die het
een keer leuk vind om dit mee
te maken.
Uit persoonlijke ervaring kan ik
vertellen dat dit een uitermate
plezierige middag is en je wonderbaarlijk snel tot een prachtig geluid en resultaat komt.
Programma
14:00-14:30
14:30-16:30
17:30-18:00
19:00-20:00

Inloop
Workshop
Maaltijd
Zang/jeugddienst

Opgeven kan al via bovenstaand mailadres of 06-22390960.
Graag tot dan!
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Excursie: kerkentour Urk

Datum:
Tijd:
Gids:
Locatie:
Contact:
Prijs:

zaterdag 9 maart 2019
vertrek Kruiskerk met auto’s om 9:00u
Johannes Hakvoort
Urk
Wim Rietberg
wim.58@hotmail.com
verrekening brandstofkosten

Net als enkele jaren geleden (Noord-Groningen) gaan we er weer op uit om
een aantal kerken in een bepaalde plaats of gebied te bekijken. In dit geval is
dat Urk. Johannes Hakvoort, werkzaam op Windesheim, en Urker, is bereid
gevonden om ons een hele dag rond te leiden langs verschillende kerken op
Urk. Zelf is hij, naast een allesweter als het gaat om Urk, ook organist van een
van de kerken. Onder zijn leiding gaan we ’s morgens langs enkele kerken,
waarna we bij een van de Urker restaurants een lunch gebruiken (op eigen
kosten).
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit (maar hier kunnen dus nog enkele wijzigingen op volgen):









Start bij het vissersmonument, korte uitleg in vogelvlucht over de ontstaansgeschiedenis van het
eiland en over de geschiedenis van de cultureel-religieuze situatie op Urk, zodat het verhaal wat
context heeft;
Vlakbij is het ‘Kerkje ad Zee’, de aloude hervormde kerk, daar ook uitleg + bezoek oude kerkhof
aldaar (waar een graf is dat in het kader van deze dag beslist gezien moet worden);
Doorlopen naar het ‘Chisteluke Karrekien’, de kerk van de afscheiding van 1834;
Doorlopen naar de Bethelkerk, de grote gereformeerde kerk, ook daar uitleg ontstaan gemeente en
gebouw;
Lunch
In de middag lopend nog een of twee nog een aantal andere kerken bezoeken
Afhankelijk van het gezelschap, de tijd en zin
zouden we ook nog de vuurtoren kunnen
beklimmen;
Eventueel wordt bij het Kerkje ad Zee en/of bij de
gereformeerde het orgel bespeeld (door Johannes),
maar daarover is nog geen zekerheid.

Al met al een boeiend programma!
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Lezing: Pionieren als kerk met de wind in je rug!

Datum:
Tijd:
Spreker:
Locatie:
Contact:
Prijs:

14 maart 2019
19:45u inloop, start 20:00u
Janneke Nijboer
Pauluskerk
Han Wilmink
predikant@kruiskerk-wezep.nl
kosteloos / bijdrage naar draagkracht

Overal in ons land zijn de laatste jaren nieuwe initiatieven van kerk-zijn ontstaan. Ook in de Kruiskerk
gaat er in 2019 een pioniersplek komen. Benieuwd wat dat kan inhouden? Pionier van het eerste uur
Janneke Nijboer neemt ons met hart en ziel mee op het pad van pionieren. Zij zegt: Pionieren: Beter dat
het mislukt, dan dat het niet gebeurt!
“Dat geloven ook iets sympathieks kan zijn, dat een nieuwe vorm van
kerk zijn kan inspireren en verbinden, dat is wel wat ik merk dat er om
mij heen gebeurt” aldus Janneke Nijboer. Met hart en ziel zoekt zij
waar de wind vandaan komt, als pioniersdominee voor
‘Windkracht3pt0’ in Noordwijk en lange tijd bij internetkerk
‘MijnKerk.nl’. Sinds 2016 is zij reli-ondernemer voor preken, lezingen,
coaching, supervisie en andere diensten met betrekking tot inspiratie,
kerk, sociale media en begeleiding.
Janneke is iemand die durft te spelen met geloof. Geloven heeft voor
haar iets ‘speels’, juist omdat het om iets heiligs gaat. Wie speelt,
probeert een verbinding te leggen tussen het alledaagse en het heilige,
het gewone en het ‘meer dan gewone’. Als ik (ds. Han Wilmink) aan Janneke denk, dan denk ik aan:
Grenzen verleggen, verbinden met de samenleving, lef en durf tonen, je laten zien op sociale media,
vernieuwen en verbinden. Het belooft dus een speelse, creatieve en inspirerende avond te worden.
Kom! En voel de wind in je rug!

Het pioniersteam van Windkracht 3pt0 in Noordwijk. In het midden onder ‘Huis” Janneke Nijboer.
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Projectkoor: Bach koralen tijdens Goede Vrijdag

Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:

Prijs:

Goede Vrijdag 19 april 2019 + 4 oefenavonden (28 mrt, 4, 11 en 18 april)
19:30u (oefenen 20:00-21:30)
Kruiskerk
Joke Hooikammer
jokehooikammer@hetnet.nl
tel. 038-3765910
kosteloos

Zangers gezocht voor projectkoor Bachkoralen!
WEZEP - Op Goede Vrijdag, 19 april 2019 , vindt er een bijzondere viering plaats in de Kruiskerk in
Wezep. In deze viering, die om 19:30 uur begint, zingt een projectkoor Bachkoralen in de hertaling van
Jan Rot. Voor dit unieke projectkoor zoekt de Kruiskerk zangers en zangeressen.
Het zingen in de eigen taal geeft een hele andere kijk en emotie op de koralen en vraagt ook een andere
manier van zingen. De koralen zullen afgewisseld worden
door gelezen gedeeltes uit het Matteüs-evangelie, die in
een rollenspel uitgevoerd worden.
Voor dit unieke projectkoor zoekt de Kruiskerk zangers en
zangeressen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De koralen worden op vier donderdagavonden in de
Kruiskerk ingestudeerd, nl. op: 28 maart, 4,11 april,
telkens van 20:00 - 21:30 uur en op 18 april van 20:40 22:10 uur.
Geïnteresseerde zangers en zangeressen kunnen zich
opgeven bij Joke Hooikammer - de Graaf,
via e-mail jokehooikammer@hetnet.nl of telefonisch op
038-3765910.
Initiatiefnemers ds. Han Wilmink en dirigente Joke
Hooikammer - de Graaf vertellen wat over het plan om de
Bachkoralen uit de Mattheuspassion uit te voeren in de
hertaling van Jan Rot.
Joke: “Jan Rot maakte deze hertaling in 2006 en het Residentie Orkest o.l.v. Jos Vermunt, voerde het
werk in dat jaar uit. Ondanks voor- en tegenstanders van de hertaling, werd de cd van deze uitvoering
een gouden cd en stond hij wekenlang nummer 1 in de Mega Top 100!”
Han: “De koralen uit de Mattheuspassion zijn in deze versie niet zozeer belijdend, maar leidend. Ze
geven commentaar en informatie en verklaren de motivaties van de hoofdrolspelers (solisten), met wie
wij ons kunnen identificeren.”
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Samenspraak
Datum:
Tijd:
Doelgroep:
Max:
Locatie:
Contact:

Prijs:

eerste avond in oktober
20:00u
dertigers (20-45 jaar)
30 deelnemers
wisselend in huiskamers
Hester Huisman
machielenhester@huismanwal.nl
Tel. 06-43053317
kosteloos

Samenspraak is een nieuwe kring waar we met twintigers tot veertigers een aantal gezellige avonden
willen hebben om elkaar te ontmoeten en waarbij ook een stukje diepgang gezocht wat gevonden mag
worden.
De kring is nog kakelvers, vindt plaats in de huiskamer van één van de deelnemers en we proberen het
met elkaar tot een succes te maken. Waar we ook jullie willen uitnodigen!
Voel je je aangesproken, ben je nieuwsgierig, zoek je ook wat gezelligheid en / of wat diepgang?
Voor meer informatie bel of mail, of kom meebeleven.
Graag tot dan!
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Groeikringen
Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

4x voor de kerst, 4x na de kerst
19:45-22:00u
in huiskamers
Aliza van Weeghel (Eimert)
alizevanweeghel@hotmail.com
kosteloos

Heb je wel eens vragen over het geloof? Zou je wel willen doorpraten met anderen over wat je leest in
de Bijbel? Gewoon… in een huiskamer, eens per 3 weken… Kom erbij! Geloven is een wérkwoord; een
proces waarin je elkaar kunt steunen en stimuleren! En dat is nou precies wat we graag willen in de
GROEIKRINGEN: ons geloof wat extra aandacht geven, opdat het de kans krijgt om te groeien, te
verdiepen.
•
•
•
•

Eens per 3 weken samen doorpraten n.a.v. een hoofdstuk uit het boekje “De hoop die in ons leeft”.
Voor wie dat wil, is er de mogelijkheid om zich 1x per jaar aan te sluiten bij de actiedag van de
Stichting Present. Om daarmee (praktische) hulp te bieden waar dat nodig is.
Samen steunen we elk jaar ook een goed doel. Dit jaar is dat weer het Nederlands
Bijbelgenootschap.
De eerste avond start begin oktober, aansluiten tijdens hetseizoen is prima mogelijk

Doe mee!
Kom over die drempel en kom
erbij in de kring. Je bent van harte
welkom!
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Schilderen in de kerk?
Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:
Prijs:

6x voor de kerst, 6x na de kerst
9:00-11:30u op maandag
Pauluskerk
Bertina van Beek (038 3762948)
kosteloos (gebruik van eigen materiaal)

Op een andere manier bezig zijn met geloof. Kom op maandagochtend schilderen in de Pauluskerk.
Nog nooit gedaan, dan wordt het tijd en neem van mij aan: Iedereen kan het!
Een keer komen om het te proberen is een goed idee.
Van harte welkom. We oefenen samen verschillende technieken, ook is er materiaal aanwezig zodat je
niet gelijk alles hoeft aan te schaffen.
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Je kunt me nog meer vertellen …. 18+
Datum:
Tijd:
Doelgroep:
Locatie:
Contact:
Prijs:

Elke eerste zondag vanaf 2 december 2018
16:30
jongeren tussen 18-25 jaar
Kruiskerk of Pauluskerk bij toerbeurt
ds. Han Wilmink
hanwilmink@home.nl
Bij een hapje en drankje verrekenen we het onderling

Je kunt me nog meer vertellen… 18+
Wat moet je, wat kun je met geloof, bijbel en kerk? Je hebt de verhalen en rituelen van huis uit
meegekregen of misschien ook niet maar wat doet het met jou? Je hebt het geloof van je ouders
meegekregen maar in hoeverre is het ook jouw geloof geworden, jou op het lijf geschreven? De verhalen
in de Bijbel lijken voor ons mondige mensen uit 2018 vaak vreemd en onmogelijk, dat kan toch niet waar
zijn? Hebben ze jou nog iets te zeggen?
Misschien spreekt de Kerk als instituut je niet meer zo aan. Toch vind je het zinnig om met vragen bezig
te zijn die er toe doen. Bezig zijn met de basis van je bestaan. In een ongedwongen en open sfeer met
elkaar in gesprek komen. Ik voorspel je alvast dat het een spannende ontdekkingstocht wordt! Mij lijkt
het prachtig om met een clubje jongeren van tussen de 18 en 25 dit avontuur aan te gaan. Op een tijd
die je vast wel schikt, helemaal als je door de week elders werkt of studeert.
De eerste keer komen we bij elkaar in de Kruiskerk op zondagmiddag 2 december om 16.30 uur. In
overleg plannen we de andere data en plaats van samenkomst. Geef je bij mij wel even op van te voren.
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Vrouwencafé
Datum:
Tijd:
Doelgroep:
Locatie:
Contact:
Prijs:

Elke eerste donderdag okt en nov 2018 en feb, mrt en apr 2019
20:00-22:00u
Vrouwen
Kruiskerk
Margo van der Wal
vrouwencafe@kruiskerk-wezep.nl
Vrijwillig

Het Vrouwencafé is een contactgroep van vrouwen vanuit de Kruiskerk. Het Vrouwencafé heeft een
open karakter. Dit betekent o.a. dat er geen leeftijdsgrens is en dat ook vrouwen uit andere kerken
welkom zijn.
De opzet van het Vrouwencafé is ontmoeting met
elkaar en omzien naar elkaar, en mogelijk verdieping
van het onderling contact.
Het Vrouwencafé begint het seizoen in de startweek
en komt in principe samen elke eerste donderdag in
oktober, november en in februari, maart en april van
20:00-22:00 uur in zaal 3+4 van de Kruiskerk.
Het programma wordt afgestemd op vrouwen met of
zonder partner en vrouwen met of zonder kinderen,
zodat iedereen zich welkom kan voelen.
Alle belangstellenden worden voor elke bijeenkomst uitgenodigd via het mededelingenblaf en via de email.
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Alpha Cursus: is er meer?
In het najaar zal er door de Alpha-werkgroep Wezep informatie worden verstrekt over de start van een
cursus vanaf januari 2019. Deze cursus wordt door verschillende kerken gezamenlijk georganiseerd. Een
mooie gelegenheid om (opnieuw) God, Jezus en wat de bijbel ons te zeggen heeft te ontdekken.
Verdere info volgt in de kerkbladen en plaatselijke kranten.
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Wandelen tussen Pasen en Pinksteren
Datum:
Tijd:
Doelgroep:
Locatie:
Contact:

Prijs:

zondagen tussen Pasen en Pinksteren, eerste op zondag 28 april
7:00u vertrekken
iedereen
vanaf de Kruiskerk
Kees Stehouwer, 038-3762983, 06-10204955
cstehouwer1941@kpnmail.nl
Ineke van Rijssen-Doevedans, 0525-633794
inekevanryssen@live.nl
kosteloos

Ook in 2019 willen we op de vroege zondagmorgen gaan wandelen tussen Pasen en Pinksteren. Samen
genieten van de natuur, de stilte, het landschap. Onderweg een korte meditatie over een thema, waar
we even stilstaan en tot andere gedachten mogen komen.
Elke wandeling staat ook weer op zichzelf, een ieder kan één morgen meewandelen, of meer…. allemaal
goed.
Wij vertrekken in 2019 elke zondag om precies 7.00 uur vanaf de Kruiskerk. De eerste wandeling is op
zondag 28 april. Na afloop staan koffie en thee voor ons klaar. Voor de vroege vogels een mooie start
van de zondagmorgen!
U bent van Harte welkom!
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Meer dan maaltijd
Datum:
Tijd:
Doelgroep:
Locatie:
Contact:

Prijs:

28 september 2018 (eerste van het seizoen en dan om de week)
18:00-20:00u
Iedereen
Kruiskerk
Jellie Statema
Gerda Hersenberg
Tel. 06-55746418
Tel. 038-3763921
jellie_statema@hotmail.com
g.hertsenberg@comveeweb.nl
€ 4,- per persoon

In de Kruiskerk wordt 1 maal in de 2 weken op vrijdagavond een maaltijd aangeboden. Een maaltijd
waarbij het niet alleen draait om de smaak, maar vooal ook om de ontmoeting met elkaar.
Bedoeld als meer dan maaltijd alleen, u/jij bent van harte welkom!
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