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Je kunt het vinden in 2016 – 2017… 

Van harte welkom! 

Gesprekken 
Cursussen 

   Films 
 Theater   
 leeskringen    
 Ontmoeting
     

 



Inhoud: 
 
1.Nicodemuskring o.l.v. ds. Taco Smit: Luther aan het woord 

 
2.Bijbelcursus ds. Willem van der Vegt over Paulus brief aan de Romeinen in het licht van Luther 

 

3.Thomas, twijfelaar en stamelaar, gesprekskring ol.v. ds. Dolf Tielkemeijer 

 

4.Op de kansel met Maarten Luther 

 

5.Bijbel in beeld 2016-2017 

 

6.Bijbel in beeld en muziek: Marc Chagall 

 

7.Lutherse kerkmuziek 

 

 

1.Nicodemuskring o.l.v. ds. Taco Smit: Luther aan het woord 

In het “reformatiejaar”, dat van 31 oktober 2016 loopt tot 31 oktober 2017, laten wij Luther aan het 

woord. Van de reformator is een onwaarschijnlijke hoeveelheid teksten overgeleverd: preken, 

gebeden, liederen, colleges over de bijbel, catechismussen, brieven,  uitspraken tijdens de maaltijd 

enz. Per avond bespreken we een andere soort tekst, waarbij ook de verschillende thema’s van de 

reformatie aan bod zullen komen.  

Wie komend seizoen de Nicodemuskring bezoekt is straks klaar om het vijfde eeuwfeest van de 

reformatie helemaal mee te vieren.   

We komen op de tweede donderdag van de maand bijeen in de Vaste Burg: 8 september, 13 oktober, 

10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april (1e donderdag vanwege Pasen) en 11 

mei. We beginnen om 20:00 uur, en sluiten om 21:30 uur af met een toepasselijk lied van de 

reformator.  

U kunt zich opgeven bij ds. Smit. Voor de teksten wordt gezorgd. Nieuwkomers welkom!  

Taco Smit.  

 

2.Bijbelcursus ds. Willem van der Vegt over Paulus brief aan de Romeinen in het licht van 

Luther 

Het Luther jaar geeft aanleiding om stil te staan bij Paulus brief aan de Romeinen. Het lezen van deze 

brief heeft Maarten Luther diepgaand veranderd. Hij ‘ontdekte’ daarin de bevrijdende boodschap van 

Gods genade. Naast wat Luther hierover zegt, willen we ook nagaan wat anderen hierover te zeggen 

hebben. 

De Bijbelkring komt vanaf oktober steeds op de eerste donderdag van de maand om 10.00 uur bij 

elkaar in de Vaste Burg. Een ideale tijd als u in de donkere maanden ’s avonds  niet van huis wil. 

Nieuwkomers welkom! 

ds. Willem van der Vegt 

 

3.Thomas, twijfelaar en stamelaar 

Eerst was er een Psalmen-kring, toen kwam er een Maria-kring en dit seizoen is er een Thomas-kring. 

Vier avonden om samen de teksten te lezen uit het Johannes-evangelie, waarin Thomas ter sprake 

komt en zijn stem te horen is. Verrassende teksten die samen een bijzonder beeld oproepen van deze 

leerling van Jezus. De Bijbelteksten worden gelezen en besproken met de aandacht die daarvoor nodig 

is. Daarnaast worden enkele schilderijen bij deze teksten bekeken en een stuk muziek geluisterd dat 

ermee samenhangt. Een Bijbelkring, ja, maar met de schilderijen en de muziek ook een ervaringskring 



over Thomas, twijfelaar en stamelaar, die ruimte maakt voor ons twijfelen en stamelen en ons ook een 

stap verder brengt. 

Woensdagavonden 21 september en 16 november 2016, en 18 januari en 15 maart 2017, 20.00 – 

22.00 uur, Terpzicht 

Inleider: Dolf Tielkemeijer 

 

4.Op de kansel met Maarten Luther 

Op zondag 11 december 2016, de zondag van de derde advent, zal ik preken samen met Maarten 

Luther. Ik leg een preek van Luther voor deze zondag op de kansel, neem daaruit enkele korte en 

typerende gedeeltes en ga er mee aan de slag, stel een vraag, protesteer, stem in – woord, antwoord en 

wederwoord – wat zegt Luther in zijn tijd en wat zou er nu gezegd kunnen worden, of: gezegd moeten 

worden. Ik weet nu al dat het spannend wordt. Woorden van 500 jaar geleden en woorden van nu 

komen samen op de kansel. Wie weet wordt het actueler dan ooit. U bent van harte welkom. 

Zondag 11 december 2016, 10.00 uur, Dorpskerk 

Voorganger: Dolf Tielkemeijer  

 

5.Bijbel in beeld 2016-2017 

In de kerkdiensten worden bijbelse verhalen gelezen, besproken en bezongen. Door vooraf al met de 

verhalen bezig te zijn, gaan ze nog meer leven. Bijbelse verhalen roepen gedachten, gevoelens, 

kleuren en beelden op. Bij Bijbel in beeld proberen we steeds het verhaal tot leven te brengen, de 

boodschap van het bijbelverhaal om te zetten in een schilderij. Eerst lezen en bespreken we het 

bijbelverhaal dat twee weken later op het rooster staat, we dringen door tot de kern en dan gaan we 

met verf en papier aan de slag. De ene keer wordt dat een heel figuurlijk schilderij, een andere keer 

abstract of symbolisch. Wat we willen vertellen is belangrijker dan de artistieke prestatie. Teken- of 

schildertalent zijn niet noodzakelijk, plezier in het schilderen wel. Er is technische begeleiding 

aanwezig. 

De groep deelnemers varieert van 7 tot 15 mensen uit verschillende kerken, sommigen doen al vanaf 

het begin mee. De sfeer is ontspannen en gezellig, terwijl ieder op zijn eigen manier met het verhaal 

en schilderij bezig is. 

Het resultaat mag er elke keer weer zijn. De schilderijen worden getoond in de Ontmoetingsruimte 

van de Ark en spreken altijd velen aan. Ook worden ze soms nog elders tentoongesteld, bijvoorbeeld 

in de Weerklank. 

Ook komend seizoen is weer een aantal avonden gepland. De onderwerpen volgen het leesrooster. 

Graag nodigen we iedereen uit om mee te doen 

Data:  6 oktober 2016, 3 november 2016, 1 december 2016,  12 januari 2017, 9 februari 2017, 9 maart 

2017. 

Locatie: Kerkgebouw de Ark, Hargplein 101 

Aanvang: 19.30 uur 

Kosten per avond: € 3,-, excl. koffie of thee 

Tevoren aanmelden hoeft niet, maar we vinden het wel prettig te weten hoeveel mensen we kunnen 

verwachten. 

Bericht of nadere informatie bij: 

Hans en Ploni Strijland,  tel: 010-4709529, e-mail: jmstrijland@kabelfoon.nl 

Els Boon, e-mail: eboon2110@gmail.com 

Mies Huizenga, tel: 010-4712347, e-mail: secr_ma gnalia@yahoo.co.uk 
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6.Bijbel in beeld en muziek: Marc Chagall. 

Vaak heb ik naar werk van Marc Chagall gekeken en het (meestal) bewonderd, maar tot nu toe heb ik 

me met deze fenomenale schilder / kunstenaar niet echt grondig bezig gehouden. Graag wil ik het dit 

jaar wel doen, tussen de bedrijven door, om zodoende een programma van drie avonden te maken. 

Twee avonden met een overzicht van leven en werk van Marc Chagall. En een derde avond met de 

schilderijen die bewaard worden in het Chagall-museum in Nice.  

Schilderijen die Chagall maakte bij de 

Bijbelboeken Genesis en Hooglied. Wie was 

Chagall, waar staat hij voor, wat zegt hij ons en 

hoe kijken wij naar zijn werk? 

 

 

Woensdagavonden 31 mei, 7 en 14 juni 2017, 

20.00 - 22.00 uur, ‘t Schepphuis 

Inleider: Dolf Tielkemeijer 

 

  

 

  
 
 

7.Lutherse kerkmuziek 

Maarten Luther heeft zelf veel aan muziek gedaan. Hij zong graag en heeft ons prachtige kerkliederen 

nagelaten met tekst van zijn hand en soms ook met een eigen melodie. Maar hij heeft ook direct 

componisten geïnspireerd om muziek te maken voor de lutherse eredienst. Veelal muziek op 

Bijbelteksten in Luthers vertaling. In de muziekwetenschap noemt men de muziek van de generaties 

componisten na Luther ‘vroeg-barok’, maar die naam is lang niet zo mooi als de muziek zelf.  

Op donderdagavond 18 mei is er muziek te horen van Michael Praetorius (1571-1621), Samuel 

Scheidt (1587-1654), Johann Hermann Schein (1580-1630) en Heinrich Schütz (1585-1672). Als 

toegift aan het einde van de avond ook nog iets van Dietrich Buxtehude (1637-1707) en Johann 

Sebastian Bach (1685-1750). 

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk. Daar staat een flinke geluidsinstallatie klaar, waarmee we 

luisteren naar stukken muziek van bovengenoemde componisten. Elk stuk met een korte toelichting en 

natuurlijk met tekst en vertaling bij de hand. U bent van harte welkom. 

Donderdag 18 mei 2017, 20.00 – 22.00 uur, Dorpskerk 

Inleiding: Dolf Tielkemeijer 

 


