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Voorwoord, “Go against the flow…..”

Met veel plezier bieden wij u als Ambtsgroep Vorming en Toerusting
voor het komende seizoen het jaarprogramma aan. U vindt hierin
een overzicht van verschillende activiteiten in onze
kerkgemeenschap.

“Go against the flow” Gaan we op de Engelse toer dit jaar. Hebben
we geen Nederlandse vertaling?  Natuurlijk wel, als we “tegen de
stroom in” gebruiken, weten we allemaal wat dat betekent. Het kost
soms moeite om tegen de stroom in te gaan. Kunnen we dat nog
opbrengen, kijkend naar wat in de wereld om ons heen gebeurt. Zijn
we er als mensen opgevangen dienen te worden, als we zien dat
mensen vereenzamen, als kinderen in de knel komen. Laten we dat
gebeuren of staan we op?.

In het nieuwe seizoen willen we ons laten raken tijdens de zondagse
vieringen, leeravonden, de stiltewandelingen, filmavonden, het
preeklezen met Meister Eckhart.  Kortom het thema verbindt ons als
gemeenschap. Samen kunnen we tegen de stroom in.  U kunt alle
activiteiten terugvinden in dit boekje en alvast noteren in uw agenda.

Weet dat U van harte welkom bent, jong of meer op leeftijd, wij
begroeten u graag!
Dit boekje is met zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat u iets mist
of meer informatie wilt over een activiteit. Het kan ook zijn dat u zelf
iets wilt organiseren of opzetten. Schroom in dit geval niet om
contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen wij u van dienst zijn
of verder op weg helpen.
Wij wensen u een inspirerend seizoen toe!

Ambtsgroep Vorming & Toerusting
Martin Kroon, predikant@pknbob.nl
Nettie Boonstra, nettie.boonstra@live.nl
Mary van der Meer,  mary.ger@chello.nl
Elly Kops, ellykops@hotmail.com
Marijke Heersmink,  marijkeheersmink@gmail.com



Het wekelijks leerhuis 2017 - 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Elke dinsdagavond komen wij een uur  bij elkaar en verdiepen ons in
de Bijbellezingen voor de komende zondag. Uitgangspunt is het
jaarrooster voor de eredienst.

Dit leesrooster is ontleend aan “De Eerste Dag” uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van de sectie Eredienst van de Raad van Kerken
in Nederland..
We lezen de teksten, krijgen achtergrondinformatie maar vooral ook
ontmoeten we elkaar rond de vraag “wat beleef ik aan deze tekst
vandaag de dag?” en “waar roept deze tekst mij (ons) toe op?”

Op het leerhuis is iedereen, jong en oud, welkom!
Aan- of afmelden is niet nodig. Doorgaan doet het toch, tenzij het
door  omstandigheden is  afgelast.  Met  name ook vrijwilligers  van de
diverse werkgroepen (o.a. kinderkerk en kindernevendienst,
jeugdkerk) worden met het oog op hun zondagse activiteiten,
nadrukkelijk uitgenodigd tot deelname.

Wilt u meer informatie over het leerhuis, neem dan contact op met:
Kees Maurice, Ketelbraken 6, 5681 GZ Best, tel. 0499 373052.

Plaats: bovenzaal kerk Best
Tijd: iedere dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur
Begeleiding: ds. Martin Kroon e.a.



Ontmoetingsochtenden voor senioren 2017 - 2018

Graag willen wij u opnieuw uitnodigen voor onze maandelijkse
ontmoetingsochtend voor senioren. Deze seniorengroep richt zich
vooral op ontmoeting en verdieping. Het leven zelf verdiept zich
meer en meer door de vele ervaringen die je al hebt gehad en het is
goed om al dit soort ervaringen met elkaar te delen.

Naast thema’s die raakvlakken hebben met bijbelverhalen zijn het
vooral ook levensthema's die aan de orde komen.

De gesprekken vinden plaats in de ontmoetingsruimte van onze kerk
in Best.

Aanvang 10.00 uur
Doelgroep:  65 jaar en ouder
Data en thema’s  bespreken we nader met elkaar.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 21 september as.

Begeleiding ochtenden : Martin Kroon

Contactadressen:
Wim Onstwedder
Telefoon: 0499 396653
e-mail: wimtineke@onsmail.nl

Marianne Geerlof:
Telefoon: 0499 313601
e-mail: megeerlof@hotmail.com



Kindernevendienst

In de kindernevendienst proberen we de Bijbelverhalen
toegankelijker te maken voor de kinderen. We laten de kinderen
nadenken over de diepere betekenis van de verhalen en wat deze
betekenen voor hun eigen dagelijkse leven. Daarnaast willen we een
veilige plek zijn voor de kinderen, hen aandacht geven en stimuleren
dat zij aandacht hebben voor elkaar.
De kindernevendienst heeft tevens een sociale functie: als kinderen
op een ontspannen en gezellige manier met elkaar optrekken, zullen
ze zich meer betrokken voelen met elkaar en met de kerk.
Onderdelen van de kindernevendienst zijn: (bijbel)verhalen, zingen,
tekenen, knutselen, en spelletjes. Hierbij gebruiken we de methoden
Kind op Zondag en Bonnefooi.

De afgelopen jaren was er vrijwel wekelijks kindernevendienst (met
uitzondering van de schoolvakanties) voor alle kinderen van de
basisschool. De laatste jaren is het aantal kinderen in de kerk sterk
afgenomen. Dat zien we ook in de kindernevendienst: er zijn steeds
minder kinderen en ze komen niet (meer) iedere week. De
kindernevendienstleiding is samen met de predikant aan het kijken
hoe de kindernevendienst in deze nieuwe situatie vorm te geven. Na
de zomervakantie komt hierover meer informatie in het kerkblad en
de digitale nieuwsbrief.



JeugdBOB

JeugdBOB is een activiteitengroep voor de jeugd vanaf groep 7 van
de basisschool tot en met de middelbare school. Ook in het komende
seizoen 2017/2018 organiseren we voor deze groep jongeren weer
zondagochtendvieringen en zondagmiddag/-
avondbijeenkomsten.Met de jongeren zoeken we naar
saamhorigheid, (geloofs)verdieping en maatschappelijke
betrokkenheid. De activiteiten staan ook open voor vrienden en
vriendinnen die niet tot onze kerkgemeenschap behoren. Afgelopen
seizoen hebben we een aantal activiteiten samen gedaan met de
jongeren van Antonius-in-beweging en we werken eraan om dit in
het nieuwe seizoen verder uit te breiden.

JeugdBOB en JeugdBOBBIES

Voor beide groepen organiseren we tien middag-
/avondbijeenkomsten. De jongste groep (JeugdBOBBIES: groep 7 en 8
basisschool en 1e klas middelbare school) begint om 16:30 met hun
programma. Om 18:00 komen ook de overige jongeren (JeugdBOB)
en hebben we gezamenlijk een maaltijd. Na de maaltijd is de afwas
voor de JeugdBOBBIES (uiterlijk om halfacht klaar) en hebben de
jongeren van de JeugdBOB hun programma. Rond halfnegen sluiten
we af.

JeugdBOB ochtend

Naast de zondagmiddag/-avond JeugdBOB hebben we ook elf keer
een bijeenkomst op zondagochtend (vanaf de brugklas middelbare
school) tijdens de kerkdienst. Samen hebben we een jeugdviering
waarbij veelal het rooster van de ‘normale’ kerkdienst gevolgd wordt.
We staan dan ook stil bij de actualiteit.

Gedurende het seizoen gaan we een aantal ‘projecten’ doen en gaan
we samen op zoek naar manieren om ons geloof, vanuit de Bijbel, in
ons dagelijks leven en in de wereld om ons heen in de praktijk te
brengen. Ook maatschappelijke onderwerpen komen aan bod.



Data:

JeugdBOBBIES en JeugdBOB (zondagmiddag/-avond in de kerk in
Best):
1 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december, 14
januari (filmavond), 28 januari, 25 februari, 11 maart en 8 april.

JeugdBOB (zondagochtend om 10:00 in de kelder van de kerk in
Best):
8 oktober, 5 november, 19 november, 3 december, 17 december, 21
januari, 4 februari, 4 maart, 18 maart en 15 april

Bij de eerste JeugdBOB bijeenkomst op 1 oktober a.s. zijn de ouders
ook van harte welkom!

7 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar, hebben we een
gezellige Nieuwjaarsborrel gepland.

Op Witte Donderdag (29 maart) organiseren we een
(tuin)avondmaal.

Het kamp vindt plaats op vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni of een
week later van vrijdag 8 juni tot en met zondag 10 juni (onder
voorbehoud).

Om een deel van de kosten van het kamp te financieren gaan we dit
seizoen ook weer oliebollenbakken (30 december) en organiseren we
op 14 april een sponsordiner voor iedereen die een keer bijzonder
lekker in de kerk wil dineren.

PS: We zijn ook te vinden op Facebook (besloten groep):
JeugdBOB & JeugdBOBBIES.

Met de oudste groep communiceren we voornamelijk met
WhatsApp, met de jongste groep voornamelijk via mail naar de
ouder(s).



Go against the flow: "Round Midlife"

In het nieuwe seizoen worden er drie bijeenkomsten georganiseerd
voor de middengeneratie, waar ook andere geïnteresseerden van
harte welkom zijn.

Het beloven heel interessante avonden te worden met maatschappij
en religie gerelateerde onderwerpen. Het worden avonden met
informatie, interactie en beleving.

De data staan gepland op:
· Woensdagavond 11 oktober  van 19.30 tot 21.30 uur
· Woensdagavond 24 januari  van 19.30 tot 21.30 uur
· Woensdagavond 18 april van 19.30 tot 21.30 uur

Het thema van de eerste avond is al bekend: "Geweldloos Verzet".

Meer informatie krijgt u  t.z.t. via kerkblad, nieuwsbrief en facebook
en app.



Kerstviering en Zomerlunch
voor ouderen en alleenstaanden

Ook het komend seizoen
organiseert uw diaconie weer
een Kerstviering met diner voor
ouderen en alleenstaanden in
onze gemeente.

De datum daarvoor is vastgesteld op woensdag 20 december 2017.

Op woensdag 27 juni 2018 is de
jaarlijkse zomerlunch gepland. In
de periode dat veel mensen op
vakantie zijn of gaan, is het fijn
om de gezelligheid van elkaar te
ervaren.

Verder informatie volgt t.z.t. in het kerkblad.



Huiskamerbijeenkomsten

Het thema van de huiskamerbijeenkomsten voor dit najaar zal
aansluiten bij op het jaarthema:

Go against the flow!  “Christen zijn in deze tijd”.

Deze bijeenkomsten zijn gepland op:

· Maandagavond 15 januari bij Marianne Geerlof, Driesvelden
3 van  19.30 tot 21.30 uur

· Woensdagmiddag 17 januari, een middag in de Molenveste
voor hen, die ’s avonds niet meer de deur uit willen/kunnen
van 14.00 tot 16.00 uur

· Donderdagavond 18 januari bij Willemien Jansen,
Mauritslaan 5 van  19.30 tot 21.30 uur

In principe zijn mensen uit alle wijken van Best, Oirschot en de
Beerzen welkom op de dag en tijd die hen het beste schikt.

Graag wel aanmelden bij:

Marianne Geerlof  tel. 0499 313601 of e-mail:
megeerlof@hotmail.com  of

Willemien Jansen tel. 0499 372586 of e-mail:
wjansenvdscheur@gmail.com

Meer informatie vindt u t.z.t. in het kerkblad of op de website van de
kerk.



Evaluatie/toerustingsavond  voor alle bezoekmedewerkers

Uitnodiging voor onze toerustingsavond op woensdag 14 februari
2018.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte van onze kerk!

Beste  allemaal,
De Pastorale Raad nodigt u van harte uit voor een evaluatie/
toerustingsavond.
Deze avond is bedoeld voor ieder die betrokken is bij het bezoeken
van onze gemeenteleden. Omzien naar elkaar is het hart van ons
gemeente zijn.
Sommigen van jullie hebben één of meerdere vaste bezoekadressen,
en sommigen bezoeken nieuw ingekomen leden. Anderen doen mee
met de bezoekkring in 't Oog, in ’t Hart.
De eerste helft van de avond zullen we besteden aan de ervaringen
rond het bezoekwerk. Na een korte pauze houden we ons, ter
inspiratie, onder leiding van onze predikant met een passend thema
bezig. Informatie daar over volgt t.z.t.

Wij hopen u allen te kunnen begroeten op 14 februari 2018.

Met vriendelijke groeten, mede namens de Pastorale Raad,

Marianne Geerlof, contactpersoon bezoekmedewerkers,
tel:  0499 313601
e-mail: megeerlof@hotmail.com



Open Kerk

Wekelijks is de kerk op
donderdagmiddag geopend
van 14.00 tot 16.00 uur.
Een ieder kan zo maar even
binnen lopen voor een kopje
koffie of thee, een praatje of
een goed gesprek. Een leuke
manier om elkaar te
ontmoeten in een informele
sfeer.

Bent u wel eens op onze
openkerk middagen
geweest? Hebt u wel eens
ervaren hoe het voelt dat er
een plek is, waar je zomaar
kunt binnenlopen, er tijd en aandacht voor je is en bovendien de
koffie voor je ingeschonken wordt? Zomaar, zonder afspraak, waar
kan dat nog? Inderdaad, in de Open kerk in Best!

Wees welkom, wie u ook bent of waar u ook vandaan komt. Onze
gastvrouwen en –heren verwachten u, elke donderdag middag
opnieuw tussen 14.00 en 16.00 uur.



Thema middagen Openkerk

In het nieuwe seizoen worden drie themamiddagen aangeboden. Net
als de andere open kerk middagen zijn ook deze middagen voor
iedereen vrij toegankelijk.

Donderdag 5 oktober neemt Willemien Jansen ons aan de hand van
mooie foto’s mee naar ‘de Wereld Down Under’, een werelddeel met
een overweldigend mooie natuur, dat fysiek weliswaar ver van ons
vandaan ligt, maar  ook veel overeenkomsten vertoont met ons
westerse continent.

Donderdag 23 november  zal
kunsthistorica drs. Coby Geerlof- de
Boet een lezing verzorgen over het
verbeelden van de kerststal.
Natuurlijk kennen we allemaal het
kerstverhaal, maar wist u dat de
afbeeldingen van de kerststal door de

jaren heen op een bijzondere wijze zijn veranderd? In deze lezing zal
Coby u aan de hand van schilderijen en verhalen meenemen in de
ontwikkeling van de kerststal.

Donderdag 22 maart  zal Hans Vrijheid een lezing houden met als
thema: “De kleurrijke bermen van Best”. Aan de hand van veel
beeldmateriaal zal hij ons attenderen op waar wij vaak aan voorbij
gaan: de bloemenpracht die in voorjaar en zomer in onze bermen te
bewonderen is.

Tijdstip:              van 14.00 uur tot 16.00 uur.



Veertigdagentijd

Spaaractie en Sobere maaltijd

In de veertigdagentijd krijg je de kans eens een ander accent te
leggen in het leven. De vastentijd is vanouds een tijd van bezinning,
inkeer en voorbereiding op Pasen. Dat kan door wat soberder te
leven, minder te consumeren, meer na te denken, beter met je tijd
om te gaan en meer oog te hebben voor de ander. Elk jaar vraagt de
diaconie u om in deze periode het geld dat u eventueel bespaart door
wat soberder te leven opzij te leggen voor een speciaal project voor
mensen die een extra steuntje nodig hebben.

Op Paasochtend is het elk jaar weer een mooi moment als het geld
uit de rammelende spaardoosjes in de emmer wordt gegooid. Wat in
2018 het project van de veertigdagentijd is, maken we ruim van te
voren bekend.

Een ander vast punt in deze periode is de zogenoemde sobere (maar
toch voedzame) maaltijd die de diaconie en Vorming & Toerusting
samen organiseren. Ook dat is een moment om even stil te staan bij
onze overvloed die we zo vaak als vanzelfsprekend ervaren. In 2018 is
de sobere maaltijd op woensdag 21 februari. Tijdens de maaltijd
wordt iets verteld over het veertigdagenproject.

Datum: woensdag 21 februari 2018
Plaats: kerkgebouw Best, aanvang 18.00 uur

Na de maaltijd is er een bijeenkomst onder regie van V&T. Informatie
hierover volgt in het kerkblad.



Lezing “De spirituele dimensie van duurzaamheid - een
kapstok”  door David Andreae
Duurzaamheid is een hot issue. Met welke maatregelen gaan de
regeringen de opwarming van de Aarde tegen? Men zou een stuk
verder komen met bijvoorbeeld schone technologie en een groen
belastingstelsel. Maar van verschillende kanten wordt er ook
geroepen om een nieuw bewustzijn, een holistisch wereldbeeld ten
opzichte van de Aarde. Zo zeggen eco-filosofen dat het algemene
natuurbeeld moeten worden opgewaardeerd en dat
rentmeesterschap plaats zou moeten maken voor het  participeren
aan de natuur. Biologen zien steeds meer creativiteit en
doelmatigheid in de natuur. Ook wordt er meer aandacht gevraagd
voor waarden in de samenleving, in plaats van nut en consumptie.
Achter deze gedachten zit iets gemeenschappelijks: een spirituele
dimensie.
David Andreae onderzoekt de overeenkomsten tussen het spirituele,
de wetenschap en de filosofie, met als doel de verstoorde relatie
tussen mens en natuur te verbeteren. Hij biedt een kapstok aan  om
verschillende aspecten te onderscheiden binnen het spirituele. Het
raamwerk laat zien dat de natuur veel eigenschappen heeft, die tot
nu toe alleen voor de mens gereserveerd waren. Deze inzichten
hebben consequenties voor onze ethiek en kunnen leiden tot
duurzamer handelen ten opzichte van de Aarde. Het omgaan met
deze kwesties wordt ook wel ecologische spiritualiteit genoemd.
Andreae zet zich in voor de transitie naar duurzaamheid: onder
andere in Boxtel met Repair Cafés en lessen op de basisscholen. Hij
regisseerde twee films, nu op YouTube:  “Een nieuw verhaal voor de
Aarde” en “Het nieuwe natuurbeeld”, een interview met filosoof
professor Koo van der Wal.

Datum: 15 november 2017, in de kerk in Best, aanvang 20.00
uur



Vonken van verlangen

Wat is de naam van het verlangen?”, vraagt de wijze.
Na een lange zoektocht antwoordt hij haar:
“Het verlangen is dat wat je roept.
Je kunt het alleen zelf een naam geven.
Soms is er ineens een vonk die je verwonderd stil doet staan
en tegelijkertijd maakt dat je op weg gaat.
Eén  ding kan ik je wel zeggen;
De naam van het verlangen volgen betekent: thuiskomen

Ooit, jaren geleden, las ik de volgende uitspraak: “Godsdiensten zijn
in wezen modellen van verlangen”. Deze zin heeft mij nooit meer los
gelaten.  De  vonk  van  ons  verlangen  die  in  ons  leeft,  vaak  diep
verborgen, beleef ik zelf ten diepste als een Godsvonk die ons doet
terug keren naar huis. Verlangen is de stof waarvan wij mensen zijn
gemaakt.  Het  is  onze  kern.  Het  drijft  ons.  Alleen:  het  is  soms  zo
moeilijk om bij ons verlangen te kunnen komen. A hell of a job is het,
een ware zoektocht…...

De cyclus Vonken van verlangen is  er  op  gericht  om  structuur  en
inhoud te bieden aan deze  zoektocht. Wat is er aan de orde in je
leven en wat vraagt aandacht? Wat is je passie en missie voor de
aarde: wat raakt je in deze wereld? Noem het je geestdrift, je passie,
je enthousiasme (=letterlijk in-God-zijn!) Hoe vinden we in datgene
wat ons drijft een balans tussen geven en nemen? En tenslotte: hoe
ga je je passie en je missie inzetten? Welke talenten heb jij en wil je
inzetten?

In een serie van vier avonden gaan we aan de hand van muziek,
meditatieoefeningen, verhaalfragmenten  met elkaar op zoek naar
nieuwe bezieling in onze eigen leefsituatie.



Belangrijk voor deelname:
- een open houding naar jezelf en naar de ander
- bereidheid om aan alle avonden deel te nemen

Data: de maandagavonden 29 januari, 12 en 26 februari, 12 maart
2018

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Maximum aantal deelnemers: 12

We sluiten de cyclus af met een wandelweekend op 17 en 18 maart
2018. Wij verblijven dan in Pelgrimshoeve Kafarnaum in Vessem

Begeleiding: Martin Kroon

Voor  opgave, vragen en eventuele verdere informatie: Mary van der
Meer mary.ger@chello.nl of 0499-572611



Spiritueel Café
	
Het Spiritueel Café opent het komend jaar alweer voor de vierde keer
haar deuren in de Ontmoetingsruimte van onze kerk!
Het is heel fijn om te merken dat deze vorm van ontmoeten in
toenemende mate in een behoefte voorziet, met name ook voor hen
die wat op afstand zijn komen te staan van de geloofstraditie en op
zoek zijn naar verdieping en zingeving in hun leven. Daarbij
concentreren wij ons op vragen die te maken hebben met de relatie
tussen God/het goddelijke-mens-natuur.

Dit jaar staat het thema Verstilling centraal. Stilte is iets wat velen
heel lastig vinden maar juist verstilling kan ons mensen heel veel
brengen.  We oefenen met adem en aandacht. Vanuit die verbinding
met onszelf en de ander hopen we dat ruimte ontstaat voor het
maken van keuzes en voor creativiteit, dit alles vanuit de vraag “Wat
wil jij de wereld geven?”

Wij werken op deze avonden met teksten maar ook met
verschillende vormen van meditatie (klankmeditatie) om zo op een
diepere laag te ervaren wat dingen bij je raken.
Daarna is er ruimte voor uitwisseling over het thema en persoonlijke
ervaringen.

De groep is open, dus voel je welkom om een keer te kijken of het bij
je past.

Data: de vrijdagen 13 oktober en 8 december 2017,
12 januari en 2 maart 2018

Tijdstip: 20.00 uur-22.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee en op
het eind van de avond een hapje en  een drankje!

Begeleiding: Saskia van Mierlo en Martin Kroon



Leesgroep:  Filosofen op de kansel.

Wat gebeurt er als Jean-Paul Sartre
het gesprek aangaat met Paulus,
Socrates met Jezus en Nietzsche met
Mozes? En wat als je klassieke of juist
moderne filosofische teksten
verbindt met oeroude
bijbelverhalen?
Tien tegen één dat direct de grote
levensvragen van alle tijden worden
aangesneden: want wat is vrijheid?

Wie ben je in relatie tot de ander? En wat is zinvol leven? De
ontmoetingen tussen wijsgeren en bijbelfiguren zorgen voor
gesprekken op het scherpst van de snede. Ineens lees je een
bijbelverhaal of een besproken filosofie met andere ogen. De
overeenkomsten of verschillen verrassen je. Boeiend om zo samen
mee bezig te zijn!

In een serie van vier avonden willen wij een aantal essays uit het
boek Filosofen op de kansel van Rienk Lanooy en Margreet Klokke
lezen en bespreken. Samen delen we onze ervaringen en gedachten
die bovenkomen bij het lezen van deze essays.

De deelnemers dienen zelf het boek aan te schaffen.
Margreet Klokke/RinekLanooy, Filosofen op de Kansel. Uitgeverij
Skandalon 2016 ISBN 978-94-92183-35-4 Prijs: 16,50

Data: de maandagavonden  27 november 2017 en
8 januari, 5 februari en 5 maart 2018

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur Begeleiding: Martin Kroon

Voor  opgave, vragen en eventuele verdere informatie: Mary van der
Meer mary.ger@upcmail.nl of 0499-572611



Met Eckhart op weg
Een ontdekkingstocht in de wereld van de mystiek

Het gedachtengoed van de mysticus Meister Eckhart (1260-1327)
leeft en is actueler dan ooit. Het boeiende is dat zowel orthodoxe
christenen als ook atheïsten, filosofen en agnosten zich herkennen in
zijn taal.  Komt dat wellicht omdat hij bij uitstek degene is die een
lans breekt voor het zogenaamde niet wetende weten?
Een geloofshouding die voorbij alle Godsvoorstellingen gaat en
komt tot een zwijgende overgave? Eigenlijk gaat het Eckhart maar
om één ding: dat de godsverhouding levend en vruchtbaar zal zijn:
‘Dat God in ons geboren mag worden’. Daartoe vecht hij de
godsverhouding aan als zij ‘slechts’ dient tot veiligheid en behoud en
erger nog, als vlag voor onze eigen doeleinden en zekerheden.
Godsdienstig leven is juist gevaarlijk, uitdagend, het dringt voorbij
aan een soort dood, naar nieuwe geboorte.  Want God ‘verlangt er
heftig naar in ons geboren te worden’, aldus Eckhart.
Op 3 achtereenvolgende maandagavonden, willen we ons verdiepen
in het gedachtengoed van Eckhart aan de hand van een paar preken
van hem. Samen lezend proberen we te ontdekken wat dit betekent,
ook in ons eigen leven. We gebruiken de vertaling van  C.O. Jellema

Belangrijk voor deelname: een open en respectvolle houding

Data: de maandagavonden 6, 13 en 20 november 2017
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Begeleiding: Hettie Berflo
Hettie is verbonden aan het Titus Brandsma Memorial en de
Karmelgemeenschap en kenner van het gedachtegoed van Meister
Eckhart

Voor  opgave, vragen en eventuele verdere informatie: Mary van der
Meer mary.ger@upcmail.nl of 0499-572611



31 oktober 2017 Reformatiedag

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden
dat Maarten Luther zijn 95 stellingen
vastspijkerde aan de deur van de Slotkerk
te Wittenberg. Het begin van de
Reformatie. Dit Lutherjaar willen we graag
op een speciale manier afsluiten.

Wat niet bij iedereen bekend is, is dat
Luther een grote liefde had voor muziek.
Naast zang kreeg hij ook de liefde voor  het

componeren. De reformatie is van grote invloed geweest op de
kerkmuziek.
De Lutherse kerk heeft door de eeuwen heen een schat aan prachtige
kerkmuziek opgeleverd. Ze heeft de kerkmuziek sterk beïnvloed en
niet alleen de kerkmuziek, maar ook bijvoorbeeld het orgel. De orgels
van na de reformatie werden gebouwd voor gemeentezang. Andere
registers werden uitgevonden die dit doel nastreefden. Dat Luther
aan de voet stond van al deze muzikale ontwikkelingen heeft hij nooit
kunnen bedenken
Luther was ervan overtuigd dat er geen beter middel was dan het lied
om de gemeente bij de evangelieboodschap te betrekken. Het is
lofzang, catechismus, gebed en verkondiging in één.

Onze organist Sieb Weiland is bekend met de ‘componist Luther’ en
wij hebben hem bereid gevonden om zondag 29 oktober in onze
kerk in Best een middag te verzorgen in het teken van Luther en de
geschiedenis van de kerkmuziek.
De middag start om 16.00 uur en als u ’s avond de film over Luther
ook wilt zien, wat zeker is aan te raden,  dan wordt voor een
eenvoudige maaltijd gezorgd waarna de film, zoals vermeld om 19.30
begint.

Voor de middag hoeft u zich niet aan te melden, maar we horen wel
graag of u van de maaltijd gebruik maakt. U kunt zich hiervoor
opgeven bij:
Mary van der Meer of Nettie Boonstra



 ‘Film als Gelijkenis: de waarde van film voor
levensbeschouwing’.

In september start ons vierde filmjaar. Elk jaar proberen we uit het
enorme aanbod een aantal films te kiezen die ons echt iets zeggen. In
de afgelopen 3 jaar hebben we bijna 20 films samen bekeken,
sommige films raakten ons, soms viel de film toch tegen, soms riep
een film vooral vragen op, soms hadden we stevige gesprekken en
soms gingen we stil naar huis. We leren het medium film steeds meer
waarderen en beter begrijpen. Toch denken we dat we er nog meer
uit kunnen halen, dat er nog veel verborgen blijft en we zouden graag
nog beter willen leren kijken.

Op 27 september as. geeft Rinke van Hell een inleiding met als titel:
‘Film als Gelijkenis: de waarde van film voor levensbeschouwing’.

Rinke van Hell is docent aan de Christelijke Hogeschool in Ede, ze
heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop christelijke kijkers
betekenis ontlenen aan films en ze geeft regelmatig cursussen.
Volgens haar kunnen films onze blik op de wereld én God verruimen.
Rinke ziet film als een spiegel waarin je jezelf en de cultuur beter
leert kennen.

Aan de hand van filmfragmenten gaat ze voor ons het thema
uitwerken en gaan we met haar in gesprek om het medium film
samen beter te leren kennen.

Met deze avond hopen we niet alleen dat wij zelf en onze trouwe
bezoekers meer kunnen gaan genieten van film, maar dat ook de
mensen die er tot nu toe nog weinig vertrouwd mee zijn, de film
meer gaan kennen en waarderen.

Datum: 27 september 2017
Tijdstip:  Om kwart over 7 staat de koffie klaar en om half 8

beginnen we.



Filmavonden 2017 en 2018

“Go against the flow” is het inspirerende thema voor het komende
jaar in onze kerk. Op het eerste gezicht spreekt het misschien vanzelf
dat tegen de stroom inleven de enige manier is om een authentiek
bestaan te leiden. Meegaan met de massa, doen wat iedereen doet
associëren we niet echt met een zinvol, innerlijk rijk bestaan.
Een tegeltjeswijsheid vertelt ons dat tegen de stroom ingaan de enige
manier is om bij de bron te komen. Maar een andere spreuk leert ons
dat een tak die niet meebuigt met de wind zal breken. Wat is nu
wijsheid?
Angst is misschien wel het kernbegrip dat bij deze vraag een grote rol
speelt. Wij roeien met de stroom mee omdat we dan niet buiten de
boot vallen. Als we andere keuzes maken dan de mainstream kunnen
we alleen komen te staan en dat maakt angstig. Mensen als Jezus en
Mandela leefden authentiek maar kenden ook momenten van diepe
angst en verlatenheid. Het vergt moed om de begaanbare wegen te
verlaten en te kiezen voor een pad door de wildernis. Dit pad is vaak
vol gevaren en sommigen moeten een hoge prijs betalen door hun
keuze. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in de Tweede
Wereldoorlog hun hulp aan Joden met hun leven hebben moeten
betalen.
Toch denk we bij een Mandela of een Etty Hillesum niet aan angst,
wrok of gevaar. De eerste associatie met dergelijke mensen is
sereniteit. Ze hebben na een soms lange innerlijke worsteling
uiteindelijk de voor hen enig denkbare levenskeuze gemaakt en
kunnen daardoor, met een onwankelbare moed en innerlijke rust,
bergen verzetten. Hun “tegenstroom” is uiteindelijk geen moeizaam
tegen de klippen oproeien, maar leven volgens hun eigen,
authentieke stroom.
Wij hopen het komende seizoen films te mogen aanbieden die
aansluiten bij de zoektocht naar de stroom van het leven. Vorig jaar
bekeken we samen “Beyond Sleep” van Boudewijn Koole,
schoonzoon van Tineke en Wim Onstwedder. Komend jaar zijn we
van plan zijn nieuwe film “Verdwijnen” te vertonen. Een prachtige
film over leren leven met alle vezels in je lichaam om de naderende
dood te kunnen aanvaarden.



Voor de jeugd denken we aan “The Arab Idol” het ware verhaal over
een jonge Palestijnse zanger die zich niet neerlegt bij het “feit” dat
meedoen aan een songfestival niet voor hem is weggelegd…….

In samenwerking met Kerk en Samenleving zullen we in dit Lutherjaar
een film of documentaire vertonen over Luther. Ook al iemand die
tegen de stroom inging.!

Maar we doen ook een beroep op u/jou. De filmavonden zijn van en
voor ons allemaal. Als jij/u een film weet die goed bij het jaarthema
past, laat het ons dan weten!

Ina Luichies en Ina Schottert
ina@luichies.com of i.schottert@ziggo.nl

Dataoverzicht films:

Zondag 29 oktober 2017: film
Luther

Donderdag 23 november 2017
Donderdag 14 december 2017
Donderdag 17 januari 2018
Donderdag 22 maart 2018
Woensdag 25 april 2018
Woensdag 16 mei 2018

Locatie en tijdstip: benedenzaal kerk Best om 19.30 uur.



Stiltewandelingen seizoen 2017-2018

thema: “Go against the flow”

Jawel, “tegen de stroom in”. Je hebt er moed voor nodig, dat wel.
Maar wat betekent dit voor ons, leden respectievelijk lidmaten van
de PKN gemeente Best, Oirschot en de Beerzen?
Als het goed is laten wij ons nog inspireren door het WOORD dat
vlees is geworden, een boeiende figuur die ook tegen de stroom van
de gangbare mores in ging en ons de droom van God, die Hij zijn
vader noemde liet zien.
Als ‘homo economicus’ laten wij ons regeren door de klok. “Tijd is
immers Geld?”.
Wij draven met zijn allen door in een 24/7 beschikbaarheid. Is het
niet op het werk dan wel op het punt van bereikbaarheid.
Zelfs bij een begrafenisplechtigheid maakte ik het mee dat er een
telefoon afging! Zet eens af die telefoon! Zoek de stilte!

De natuur om ons heen kan de nodige rust verschaffen als we maar
kijken en luisteren met de instelling van een klein kind: alles is dan
nieuw en boeiend.
Als wij dit als volwassenen proberen, zit ons hoofd vol met
gedachtes. Al wandelend piekeren we maar door over het werk dat
nog ligt te wachten, een target die moet worden gehaald.
In deze dolle wereld ben ik weleens jaloers op de kloosterlingen wier
klok bestaat uit de getijdengebeden en gezangen. De KRO had nog
niet zo lang geleden kloosterseries waarin de religieuze mens werd
geïnterviewd. Boeiend!
Mooi om de keuze te maken van God te zoeken. Vroeger wellicht een
traditie binnen bepaalde families. Als je vandaag kiest voor een
contemplatief leven ga je zeker ‘tegen de stroom in’ maar voor ons is
dat niet gebruikelijk.
Toch is het goed om met regelmaat stil te staan bij ‘hoe je in het
leven staat’. Waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Wat boeit mij
nog? Hoe ga ik om met mijn naaste?



Onze groep “Stiltewandelaars” probeert in elk geval zich te laten
raken door het vele schoons wanneer wij lopen door Gods
prentenboek. Naast momenten van gesprekken met elkaar (ook
boeiend) vinden we gelukkig ook momenten van stilte waarin we ons
laten verwonderen door al wat groeit en bloeit, vogelgezang, weg
flitsende dieren die hun sporen zichtbaar achterlaten. Teveel om op
te noemen. En noemen is maar bijzaak, je moet het ondergaan!

Als organisator probeer ik de wandelaars vaak te wijzen op
menselijke activiteiten die tegen de gangbare stroom van
economisch nut ingaan: geen afbraak maar aanleg van nieuwe
natuur.
Waren het vroeger de”geitenwollen sokken”, tegenwoordig zijn het
ingenieurs van Wageningen die, al of niet lid van een
natuurvereniging ons laten zien dat het ook anders kan. En aldus kan
het zo zijn dat het “tegen de stroom ingaan” Mainstream wordt.

Ook het komende seizoen (het 9e alweer!) zullen wij God mogen
ontmoeten in zijn schepping en ook nu lukt het mij hopelijk om
nieuwe en voor velen onbekende terreinen te ontdekken.
En ook nu weer zijn er wandelaars onder ons die ons na zo’n

wandeling verrassen met koffie en iets
lekkers daarbij. Dank ook voor
diegenen die klaar staan om ons met
hun auto te vervoeren naar het
startpunt van de wandeling. Wilt u ook
eens met ons mee wandelen?
Aanmelden hoeft niet maar is wel
gemakkelijk, het liefst via e-mail want
ik kan dan zorgen voor het opsturen
van materiaal en het op de hoogte
brengen van wijzigingen (bijvoorbeeld

bij slecht weer).

Hans Vrijheid
mail to: hans.vrijheid@onsbrabantnet.nl



Carrouseldiensten Peel en Kempenland 2018

Stroomopwaarts. Over geloof, hoop en liefde

Dit thema staat centraal in de carrouselvieringen die negen
protestantse gemeenten in Peel- en Kempenland ook komende jaar
weer willen organiseren. Daarbij rouleren predikanten en kerkelijk
werker in groepjes van drie en gebruikt elke gemeente dezelfde orde
van dienst, die gezamenlijk is voorbereid. Zo geven we vorm aan onze
onderlinge verbondenheid.

De woorden geloof, hoop en liefde zijn voor de meeste mensen heel
bekend. In 56 na Christus schreef Paulus aan de christelijk kerk in
Korinthe een brief. In deze brief schrijft hij over de liefde. Hij besluit
met de woorden: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de grootste daarvan is de liefde”. Deze woorden worden vaak
gekozen in een huwelijksviering. Maar ook vind je ze hoog in de top
tien van bijbelteksten van veel mensen. De woorden geloof, hoop en
liefde zijn niet alleen mooi, troostend of bemoedigend. Ze plaatsen
ons ook steeds voor de keuze vanuit welk perspectief wij willen
leven….
Data: Zondag 28 januari, 4 en 11 februari 2018
Plaats: Protestantse Kerk Best en Oirschot
Tijd: 10.00 uur
Info: Martin Kroon
Tel.: 0499 372671
E-mail: predikant@pknbob.nl



Interkerkelijke Stuurgroep Kerk en
Samenleving

Programma 2017-2018

Woensdag 11 oktober 2017, 20:00 uur, Prinsenhof
Inleider: Ivo Krewinkel

“Een ernstige ziekte: waarom overkomt dit mij?”

Woensdag 8 november 2017, 20:00 uur, Prinsenhof
Inleider: Elma van den Nouland

“Religieuzen tegen vrouwenhandel”

Woensdag 13 december 2017, 20.00 uur, Prinsenhof
Inleider: Herman Selderhuis

“Luther, 500 jaar”

Zondag 17 december 2017, 16:00 uur, St-Odulphuskerk
Kerstsamenzang

Woensdag 10 januari 2018, 20:00 uur, Zorgcentrum St. Joris,
Oirschot

Inleider: Huub Schumachter
“God, wat ben je veranderd”

Woensdag 21 februari 2018, 20:00 uur, Prinsenhof
Inleider: Gabrie Papenburg

“Spiritualiteit, een dynamisch gebeuren”

Zaterdag 10 maart 2018, 10:00 uur, Bergeijk
De Hooge Berkt, programma volgt nog

Bezinningsdag

Woensdag 11 april 2018, 20:00 uur, Prinsenhof
Inleider: Johan van Gemert

“Armoede, diaconie en barmhartigheid”

Inlichtingen : Jurjen van der Velde
T: 0499-329113

E: jcvelde@onsbrabantnet.nl


