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“Kansen door verandering”

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.

Het thema “kansen door verandering”  kunt u in alle activiteiten
tegenkomen. Moeten we van alles veranderen? Dat niet, maar er
komen wel veranderingen op ons af en hoe gaan we daar mee om. Als
gemeente worden we kleiner, onze predikant gaat na dit seizoen met
emeritaat , zijn we als kerk nog de herberg die we willen zijn. Staan we
open voor de veranderingen?

In het nieuwe seizoen willen we ons laten raken tijdens de zondagse
vieringen, leeravonden, de stiltewandelingen, filmavonden, het
spiritueel café . Er kan gegeten worden in de kerk.  Kortom het thema
verbindt ons als gemeenschap.  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! Heeft u moeite met vervoer? Graag een belletje en
wij verzorgen het verder.
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, martin.kroon@onsbrabantnet.nl
Nettie Boonstra, nettie.boonstra@live.nl of 0619392336
Mary van der Meer,  mary.ger@chello.nl  of 0499 572611
Marijke Heersmink,  marijkeheersmink@gmail.com



Het wekelijks leerhuis 2018 – 2019

	
	

Dit jaar bestaat het Leerhuis 30 jaar! En nog steeds komen wij elke
dinsdagavond 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?

Dit jaar besteden we eveneens aandacht aan het boek Daniël. Een
bijzonder boekje dat geschreven is aan het begin van de
Makkabeeëntijd. Dat is de tijd waarin de joodse gemeenschap in
Palestina werd getiranniseerd door de Syrische koning Antiochus
Epiphanes, de grote boosdoener tegen wie heel dit geschrift is gericht.
De identiteit van het volk dreigt geheel verloren te gaan…
Een buitengewoon actueel thema in deze tijd.

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.

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: Martin Kroon e.a.



Cursus  Bijbel & Geloof
Voor  een ieder die (nieuwe) inhoud wil geven aan zijn/haar geloof….

Als er één ding duidelijk is, dan wel het feit dat veranderingen in onze
samenleving zich momenteel razendsnel voltrekken.  Wij zijn met de
hele wereld online. We leven samen met mensen van vele culturen en
religies.  En dan is er ook nog de wetenschap die ons met haar nieuwe
ontdekkingen voor talloze vragen stelt. Al deze ontwikkelingen hebben
onmiskenbaar invloed (gehad) op onze hedendaagse kijk op de bijbel
en op onze manier van geloven.

Misschien heb je bij dat alles gevoel dat je te weinig bagage hebt
meegekregen en ervaar je met lege handen te staan omdat je te weinig
over het geloof en de bijbel weet….  Of het geloof dat je ooit meekreeg
van huis uit past je niet meer maar je wilt ook niet verder zonder…..

Als dat het geval is, ben je bij deze cursus op het juiste adres.

Samen willen wij de bekende verhalen opnieuw leren spellen en
proberen een zodanige weg te vinden in de wereld van bijbel en geloof
dat die ons nieuwe bezieling geeft….

In een serie van 10 avonden gaan we aan het werk. Teksten worden
vooraf aangereikt.

Maximum aantal deelnemers: 10

Data: de maandagavonden 17 september, 8 en 29 oktober, 19
november, 10 december 2018, 14 januari, 12 februari, 4 en 25 maart,
8 april

Tijdstip:  20.00 – 21.30 uur

Begeleiding: Martin Kroon



Spiritueel Café
	
Het Spiritueel  Café  opent  het  komend jaar  alweer  voor  de vijfde 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.

Dit jaar staat het thema Kansen door verandering centraal.

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 5 oktober en 23 november 2018,
25 januari en 22 maart 2019

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



Over Vincent van Gogh

Ongetwijfeld weten we
veel over deze toch zo
belangrijke kunstschilder
uit de 19e eeuw.
Natuurlijk zijn veel van
zijn schilderijen bij ons
bekend, maar wat weten
we ervan?

Over hem is veel te
vertellen, maar dan wel aan de hand van zijn schilderijen en zijn
brieven. Op maandag 15 oktober a.s. is de titel van het verhaal: de
Sterrennacht, met als ondertitel: Van Gogh gek?
In de titel staat de Sterrennacht genoemd – één van zijn  bekendste
schilderijen .Gaat het in dat schilderij om de verbeelding van een
waanzinnig geworden kosmos, wat dan ook veel zou zeggen over de
schilder?
Maar voordat we bij dat schilderij aankomen, moet er in het kader van
de vraag of Vincent gek was nog wel het een en ander gezegd worden.

Op maandag 5 november is de titel van het verhaal: Vincent van Gogh
P.S.. Het is niet een verhaal dat als post scriptum te beschouwen is,
maar eerder een verhaal dat een samenvatting is van zijn werkzame
leven. En die samenvatting is in die 2 letters af te korten: PS, wat
inhoudt: Prediker en Schilder. Enerzijds zit daar ook een volgorde in tijd
in, maar anderzijds is het ook tegelijkertijd. Met andere woorden: van
Gogh heeft veel te zeggen en veel te laten zien.

Ds. Jaap Splinter uit Veldhoven neemt ons mee in het verhaal van
Vincent van Gogh

Data: maandag 15 oktober en 5 november 2018
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte kerk Best.



O Jij, alles voorbij

In de mystieke traditie zijn er vele manieren om over God of de
Godservaring te spreken. Het kan een over elkaar rollen van een
veelheid van woorden en beelden zijn omdat geen woord, geen beeld
ooit genoeg zegt en het toch steeds weer gepoogd wordt. Het kan ook
een zodanig spreken zijn dat alle taal ontploft, breekt, uiteindelijk tot
stilte wordt. Maar steeds voert de mystieke taal ons naar het
onuitsprekelijke, in een wolk van niet-weten, in de woestijn, de
donkere nacht. Een kennen voorbij al onze eigen kenkaders, om binnen
gevoerd te worden in…

We zullen sleutelteksten lezen uit deze mystieke traditie, zoals
Gregorius van Nyssa, de Pseudo-Dionysius, de Wolk van Niet-Weten,
Eckhart, Jan van het Kruis en anderen.

Op vier achtereenvolgende maandagavonden willen we ons verdiepen
in genoemde mystieke traditie. Samen proberen we te ontdekken wat
deze teksten voor ons eigen leven betekenen

Data: maandag 12, 19, 26 november en 3 december 2018,
Tijdstip:  19.30 – 21.30 uur

Begeleiding:  Hettie Berflo
Hettie is verbonden aan het Titus Brandsma Memorial en de
Karmelgemeenschap.

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



Leesgroep Heilige Onrust, een pelgrimage naar het hart van
religie.

Levensbeschouwelijk gezien leven we in verwarrende tijden. Oude
zekerheden kwijt raken is één ding, een nieuwe levensoriëntatie
vinden, een ander. Hoe doe je dat en waar moet je dan beginnen
Veel kerkverlaters, agnosten hebben met de kerk van hun jeugd ook
het geloof in God verloren, maar voelen zich allerminst ongelovig. Ze
leven in het besef dat er iets groters en sterkers is dan zijzelf, maar
missen de woorden om er uiting aan te geven. Anderen groeiden op in
een areligieus milieu, met aversie tegen kerk en christendom. Nu
zoeken ze op eigen houtje naar spirituele verdieping, ontevreden met
de religieuze onverschilligheid waarmee ze groot geworden zijn.  Er is
meer,  er  is  een  werkelijkheid  die  ons  overstijgt,  omringt,  draagt  en
aanspreekt. Maar hoe geven we aan dat besef vorm als we er nooit een
taal voor geleerd hebben?
Waar moet je beginnen bij het zoeken naar nieuwe levensoriëntatie?

De auteur van het boek Heilige Onrust, de
hoogleraar ethiek Frist de Lange, neemt
ons mee op deze zoektocht en hanteert
daarbij de taal van de Pelgrimage. Hij
actualiseert de kern van de joods-
christelijke traditie door zich te
identificeren met hedendaagse pelgrims.
De pelgrim immers ervaart het leven in zijn
naakte essentie door te erkennen dat er
“iets is dat ervoor zorgt dat we de ene voet
voor de andere blijven zetten”. Om te
doorgronden wat dat “iets” is, laat hij zich
inspireren door theologen als Augustinus en Bonhoeffer filosofen als
Nietzsche en Derrida, en schrijvers als Sándor Márai en Leonard Cohen.



In een serie van vier avonden willen wij het boek Heilige Onrust van
Frits de Lange lezen en bespreken.
Samen delen we onze ervaringen en gedachten die bovenkomen bij het
lezen van dit boek.

 De deelnemers dienen zelf het boek aan te schaffen.

Frits de Lange, Heilige Onrust een pelgrimage naar het hart van religie,
Uitgeverij Ten Have 2017, ISBN 978 90 259 0554 2.
Prijs: 17,99 euro. Eveneens als e-book verkrijgbaar. Prijs: 9,99 euro

Data: de maandagavonden 7 en 21 januari, 4 en 18 februari 2019

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



“Zo zijn onze manieren”

Een regel uit een kinderliedje dat we ongetwijfeld allemaal kennen.
Het geeft een beetje aan hoe we de dingen doen, die we doen.

En dat geldt ook voor de liturgie die we wekelijks in de kerk vieren.
Wat raakt ons in de liturgie, welke elementen zijn wezenlijk  voor ons
binnen de protestantse eredienst. Gaat liturgie alle taal te boven en
moet je het maar gewoon doen?

Ook voor onze buren, de mensen van Antonius in Beweging geldt, dat
je liturgie gewoon moet doen. Toch ontdekken we verschillen tijdens
gezamenlijke vieringen, dat maakt het samenzijn ook boeiend.
Verschillen horen ook bij de tradities waaruit we putten.

Daar willen we het over gaan hebben, waarom doen we de dingen
zoals we ze doen.  Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?
Wij denken dat dit met een avond “zo zijn onze manieren” best gaat
lukken.
Het  wordt  nog  leuker  als  u  vragen  die  u  zelf  hebt  alvast  aan  ons
doorgeeft.

Vanzelfsprekend is dit een avond die door en voor mensen van beide
kerken georganiseerd wordt.

Wees welkom!

Datum: 29 januari 2019

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: ontmoetingsruimte Best





Dementie

We krijgen er allemaal mee te maken vroeg of laat. In je directe
omgeving of erbuiten. Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt
dementie. Maar hoe herken je dementie eigenlijk. Deze bedreigende
ziekte roept in ieder geval veel vragen op.

Het  is  van  belang  om  te  weten  hoe  je  het  herkent  en  vooral,  hoe  je
ermee omgaat. Zowel voor de mantelzorger, als betrokkene maar ook
als gemeenschap.

Vragen die we voorleggen aan Henk van den Heuvel,
voorzitter van Altzheimer Nederland die
bereid is gevonden een lezing te geven over
deze ziekte.

Plaats: kerk Best

Datum: maandag 11 februari 2019

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur  Om 19.30 staat de koffie/thee klaar.

U bent van harte welkom! Wel graag even aanmelden.

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



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 2019
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 2019 is
de sobere maaltijd op woensdag 13 maart. Tijdens de maaltijd wordt
iets verteld over het veertigdagenproject.

Datum: woensdag 13 maart2019
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.



Muziek middag

Muziek raakt en geeft plezier,
zowel het luisteren naar muziek
als wel het maken ervan. Maar
vooral, muziek verbindt. Dit
vinden wij reden genoeg om weer
eens een muziekmiddag te
organiseren.

Maar hoe gaat deze middag eruit
zien? Daar hebben we jullie bij nodig. We weten dat we genoeg talent
binnen onze gemeente hebben, dat is al vaak genoeg gebleken. Dus,
om de druk wat op te voeren; we verwachten een stroom van ideeën
binnen te krijgen.

Schroom niet; maar pak je gitaar, blokfluit, viool of welk instrument
dan ook, smeer je keel en ga aan de slag.
Wat zou je willen doen? In een groepje of alleen iets uitvoeren? Alles
kan en mag.

Als je vóór 1 januari 2019 laat weten wat jouw ideeën zijn,  hebben we
voldoende tijd om een mooi
programma samen te stellen.

Je kunt je opgeven bij:
Mary van der Meer, mary.ger@chello.nl of 0499-572611

Datum: zondag 31 maart
Tijdstip: vanaf 13.30 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte kerk Best





Kansen door verandering in de film

‘Kansen door verandering’ is het inspirerende thema voor het nieuwe
kerkelijke jaar. Dit stelt ons als ‘commissie film’ voor de uitdaging u
films aan te bieden waarin deze thematiek op een bijzondere manier in
beeld wordt gebracht.

De beroemde openingszin van Anna Karenina van Leo Tolstoi luidt dat
gelukkige families allemaal op elkaar lijken, maar dat ongeluk door
iedereen op eigen wijze gedragen wordt. Over gelukkige mensen ben je
in de literatuur dus gauw uitgeschreven volgens Tolstoi, maar over
verdriet en vooral verlangen naar een ander leven heeft iedereen zijn
of haar eigen verhaal te vertellen.

Deze uitspraak lijkt ons voor films ook goed op te gaan. We zullen
daarom zoeken naar films waarin mensen vanuit dit verlangen naar
verandering ieder op hun eigen unieke manier naar nieuwe
perspectieven proberen te zoeken. We hopen aan de hand van deze
films weer met u van gedachten te gaan wisselen over hoe veranderde
levensomstandigheden nieuwe kansen kunnen bieden.

De titels van de films zijn nog niet allemaal bekend, maar de data wel.
U kunt op de volgende avonden met ons een aansprekende film
bekijken:

· Woensdag 31 oktober, mogelijk met Lilja 4ever
· Donderdag 22 november
· Donderdag 24 januari
· Woensdag 20 februari, The Visitor
· Woensdag 27 maart
· Woensdag 24 april

De film van 31 oktober sluit aan bij de lezing van Kerk & Samenlezing
op 10 oktober. Elma van den Nouland, die zich sinds 2004 inzet voor de
strijd tegen mensenhandel, in het bijzonder vrouwen en kinderen, zal
hierover een lezing in Prinsenhof geven.



De film Lilja 4ever is opgedragen aan de slachtoffers van
vrouwenhandel en geeft een beeld van de wereld van de internationale
handel in jonge meisjes en vrouwen.

Op woensdag 20 februari zullen onze predikant Martin Kroon en pastor
Emile Gerards van Antonius in Beweging de film The Visitor kort
inleiden. Deze film gaat over een al wat oudere weduwnaar die een
teruggetrokken bestaan leidt. Door omstandigheden komt hij in
aanraking met illegale immigranten en zal zijn leven ingrijpend
veranderen. En niet alleen zijn leven. Ook de mensen die hij ontmoet
zullen door dit contact in andere omstandigheden terechtkomen.

Pastor Emile Gerards en dominee
Martin Kroon zullen ingaan op het
spiegelen van jezelf aan de ander
en de inhoud van de film verbinden
met een bijbelse gelijkenis. Door
deze verbinding komen we op een
diepere laag: het reiken naar de
ander is een aloude goddelijke
opdracht en verlangen.

Ook zullen we op een van de avonden graag de film Ida met u delen.
Vlak voor het afleggen van haar eeuwige geloften gebiedt moeder
overste Ida, die als wees in het klooster is opgevoed, eerst nog de
wereld in te gaan en kennis te maken met haar onbekende
familieleden. Ida gehoorzaamt met grote tegenzin; haar leven zal
volkomen op de kop komen te staan door haar onbekende
achtergrond….

Buiten de filmavonden om willen we in januari ook nog met de jeugd
erbij La famille Bélier gaan bekijken. In deze familie is iedereen doof,
behalve dochter Paula. Zij blijkt geweldig te kunnen zingen en wordt
uitgedaagd mee te doen aan een talentenjacht in Parijs.



Maar hoe moet het dan met de rest van het gezin? Zij is hun onmisbare
tolk in hun contacten met de buitenwereld. Misschien is de kans voor
Paula echter ook een kans voor haar ouders en broertje. Zijn ze echt zo
afhankelijk van hun dochter en zuster als ze zelf denken?

Op de bovengenoemde avonden staan de koffie of thee vanaf 19.00
uur voor u klaar. We beginnen om 19.30 uur met het draaien van de
films in de ontmoetingsruimte.

Ina Luichies
Marijke Heersmink
Ina Schottert

Locatie en tijdstip: benedenzaal
kerk Best om 19.30 uur.



Stiltewandelingen seizoen 2018-2019

Thema: “Kansen door  verandering”

Een fraai thema dat ons allen aangaat. Ik zou het zelf nog sterker
hebben geformuleerd: “Noodzaak van verandering”. Immers worden
wij ons bewust van het feit dat onze levensstijl moet veranderen willen
we nog een genietbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen
achterlaten.
Maar verandering biedt ook kansen en de grootste vind ik zelf wel is
“bewuster leven”. Buiten het klassieke model van produceren versus
consumeren zijn er steeds weer initiatieven tot een andere levensstijl
waarbij het “hebben” wordt ingewisseld voor “zijn”, individualisme
voor gemeenschapszin.
Kijken we heel breed naar de natuur (even exclusief de mens) dan zien
we een heel stelsel van regelsystemen die voortdurend bezig zijn met
reageren op verstoringen. Dat kan variëren van kleine mutaties in
bacteriën en eencelligen tot op macroscopisch niveau het “wandelen”
van hele ecosystemen van gebieden met schaarste naar gebieden met
betere leefomstandigheden.
En dat gebeurt allemaal als vanzelf, daar hoeft de mens niets aan te
doen.
Het bijzondere van de mens is zijn vermogen tot denken, beschouwen
en planmatig werken.
Zijn tragiek is echter dat hij niet in staat is om het geheel  te overzien.
Zo reageren wij voortdurend op deelgebieden en komen er dan achter
dat ons handelen ook veel verstoort.
Zo maken wij deel uit van de natuur maar beïnvloeden die ook door
ons handelen, soms positief maar vaak ook negatief. Gelukkig heeft de
mens het vermogen om te leren van zijn fouten hoewel ik er niet aan
ontkom te constateren dat vaak “het wiel weer opnieuw wordt
uitgevonden”, simpelweg omdat we de geschiedenis vergeten.
Wat dat betreft is het een verademing om de bijbel erop na te slaan! Ik
raad u aan om Matt. 6 vanaf vers 19 te lezen.
Onze stiltewandelingen hebben in hun opzet om de verwondering te
voeden: Zet al je zintuigen open en doe dat op momenten in alle rust
zodat je elkaar de gelegenheid geeft om zich open te stellen



voor al wat groeit en bloeit. Dat kan zijn tijdens het lopen of tijdens de
vaak ingelaste meditatiemomenten.
Achtergrondinformatie helpt daarbij om bewuster te kijken naar de
effecten van menselijk ingrijpen. Dat hoeft niet altijd negatief te zijn
want soms zie je staaltjes van correctief handelen en vernuft: Riviertjes
mogen weer meanderen en overstromen, vistrappen zorgen voor een
bypass bij barrières, waterkracht wordt benut, uitgeputte akkers
worden teruggegeven aan de natuur. Ik denk ook aan de ecologische
verbindingszones die onze versnipperde natuur weer aaneenrijgen tot
gebieden waarop groot wild zich thuis kan voelen.
Dat zijn de “kansen door verandering!” Ik hoop alleen dat de inzichten
niet beperkt blijven tot een handjevol “geitenwollen sokken”. Dit kan
alleen als je ervaart dat de natuur niet slechts dient om gebruikt te
worden in het nuttigheidsdenken maar dat je beseft deel uit te maken
van Gods schepping.
Dat nu is de achtergrond van onze stiltewandelingen. Daarnaast kun je
ervaren dat wij ook genieten van elkaar en dat het
gezelligheidselement niet ontbreekt.

Wilt u eens mee wandelen met ons?
Dat kan spontaan door op de
aangewezen zaterdagen (zie
kerkblad) om 9 uur bij onze kerk te
gaan staan. Echter is aanmelden per
e-mail wel handig zodat ik relevant
materiaal kan opsturen en kan
waarschuwen wanneer een
wandeling moet worden uitgesteld bij
slecht weer.

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



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. Veelal hebben we 2 specifieke projecten rond
kerst en de paasperiode.

Komend seizoen is er vrijwel wekelijks kindernevendienst (met
uitzondering van de schoolvakanties) voor alle kinderen van de
basisschool. We starten gelijk met de startdienst en eindigen bij de
vlinderdienst/ overstapviering.

Voor het seizoen 2018-2019 zullen we dat weer met veel enthousiasme
doen met.

Heleen, Rika, Tenny  en Dirand



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 2018-2019 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 dertien 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.

We starten aan de hand van het jaarthema van de kerk “Kansen door
verandering”.  Verder hebben we de volgende thema’s in gedachten:
avondmaal, NLdoet ( 8 en 9 maart), leven met een handicap en
verslaving(en)

JeugdBOB ochtend

Naast de zondagmiddag/-avond JeugdBOB hebben we ook veertien
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):
16 september, 30 september, 28 oktober, 11 november, 25 november,
9  december, 20 januari (filmavond), 3  februari, 17 februari, 17 maart,
31 maart, 14 april en 19 mei.

JeugdBOB (zondagochtend om 10:00 in de kelder van de kerk in Best):
9 september, 23 september, 7 oktober, 4 november, 18 november, 2
december, 16 december, 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24
februari, 24 maart, 7 april en 12 mei.

Bij de eerste JeugdBOB bijeenkomst op 16 september 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 (18april)) organiseren we een (tuin)avondmaal.
Een alternatief zou een Paaswake kunnen zijn op Stille Zaterdag.

Dit seizoen gaan we weer op kamp in het Hemelvaartsweekend. We
vertrekken op woensdag 29 mei aan het eind van de middag en komen
op zaterdagmiddag 1 juni weer terug. Ook deze keer proberen we een
locatie te vinden die met de fiets bereikbaar is.



Om een deel van de kosten van het kamp te financieren gaan we dit
seizoen ook weer oliebollenbakken (maandag 31 december) en
organiseren we op 6 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).

Vragen/opmerkingen? Per mail naar frans.strikwerda@gmail.com of
06 11 280 413



Ontmoetingsochtenden voor senioren

Graag willen wij u uitnodigen voor onze ontmoetingsochtend voor
senioren. Deze seniorengroep gaat het veertiende jaar al weer in en nog
steeds voorziet het in een grote behoefte!
Deze  activiteit  is  vooral  bedoeld  voor  ontmoeting  én  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. Regelmatig bekijken we
daarbij  ook  tv-programma’s.   Het  is  de  bedoeling  dat  wij  ook  het
komende jaar weer maandelijks op een donderdagochtend bij elkaar
komen.

Doelgroep: 65 jaar en ouder

Data: nader af te spreken met elkaar

Eerste bijeenkomst: donderdagochtend 13 september 2018 om 10.00
uur in de Ontmoetingsruimte van onze kerk in Best

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



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 19 december 2018.

Op woensdag 26 juni 2019 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.



Go against the flow: "Kansen door verandering"

Na een drietal prachtige bijeenkomsten worden er in het nieuwe
seizoen opnieuw 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.

Vanuit de “Nieuwe autoriteit”  wordt er een verfrissende kijk op
opvoeding en relaties in het algemeen, aangeboden.
De data staan gepland op:

· Woensdagavond 24 oktober  van 19.30 tot 21.30 uur
· Woensdagavond 30 januari  van 19.30 tot 21.30 uur
· Woensdagavond 10 april van 19.30 tot 21.30 uur

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



Evaluatie/toerustingsavond  voor alle bezoekmedewerkers

Uitnodiging voor onze toerustingsavond op maandagavond 11 maart
2019.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte van onze kerk!

Beste  allemaal,
De Pastorale Raad nodigt jullie van harte uit voor een evaluatie/
toerustingsavond.
Deze avond is bedoeld voor ieder die betrokken is bij het bezoeken van
gemeenteleden. Omzien naar elkaar is het hart van ons gemeente zijn.
Sommigen van jullie hebben één of meerdere vaste bezoekadressen,
en anderen bezoeken nieuw ingekomen leden of 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, met een passend thema bezig. Informatie daar over volgt
t.z.t.

Wij hopen jullie allen te kunnen begroeten op 11 maart 2019.

Met vriendelijke groeten, mede namens de Pastorale Raad,

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



Huiskamerbijeenkomsten

Het doel van de huiskamerbijeenkomsten is om elkaar als
gemeenteleden op een ontspannen manier in een huiselijke sfeer te
ontmoeten en/of beter te leren kennen. We doen dit aan de hand van
een thema dat raakt aan onze religieuze beleving. Iedereen is welkom,
hoe diverser de groep is, des te interessanter zijn de gesprekken die
ontstaan. De avonden worden inhoudelijk begeleid vanuit de pastorale
raad. Naast de inhoud is er ruimschoots gelegenheid voor onderlinge
ontmoeting en gesprek.

Dit seizoen worden er weer drie huiskamerbijeenkomsten gepland en
wel op:

· Maandagavond 5 november  bij Marianne Geerlof,
Driesvelden 4, van 19.30 tot 21.30 uur

· Woensdagmiddag 16 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 7 februari bij Jan Boogaard, Weegbree 45
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 313601of e-mail: megeerlof@hotmail.com
of  Jan Boogaard tel. 0499 373464 of e-mail: jhboogaard@dse.nl

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



Kerk als Herberg

Het concept “Gemeente als Herberg” wordt vanaf september op de
volgende manier ingevuld:

· 1x per maand een maaltijd, “Samen aan Tafel”, elke derde
donderdag van de maand. De eerste keer 23 augustus.

· 1x per maand een “Open Kerk” middag,  elke eerste donderdag
van de maand. De eerste keer op 6 september.

· 4x per seizoen een “Open Kerk Themamiddag”, buiten de
reguliere maandelijkse middagen.

Samen aan Tafel:   Iedere derde  donderdag van de maand met een
uitzondering rond de zomer, Kerst en Pasen. De data vindt u hieronder,
vast voor de agenda: 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 15
november, 13 december, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 11 april, 16
mei 20 juni, 15 augustus. De eerste keer is dus donderdag 23
augustus a.s. waarvoor u van harte uitgenodigd wordt. Samen eten
doen we met iedereen, dus met mensen van binnen én van buiten de
kerk. We willen onze vensters open houden. Heeft u een buurvrouw of
buurman, een kennis, kent u iemand die (te) vaak alleen eet, of iemand
die voor gezelligheid kan zorgen: kom samen bij ons aan tafel. We
zorgen voor een drie-gangen
menu en met dieetwensen
kunnen we rekening houden. Er
wordt gekookt met vrijwilligers, zij
dekken ook de tafel  en zorgen
voor de afwas.  Wie mee wil eten
moet zich opgeven. Dat kan tot en
met uiterlijk dinsdag voor de
donderdag waarop we eten, via
de mail  (samenaantafel.best@gmail.com)  of via de intekenlijst in de
kerk.  We proberen de kosten laag te houden en vragen voor de
maaltijd een vrijwillige bijdrage.



Open Kerk: 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 openkerk
in Best!  Wees welkom, wie u
ook bent of waar u ook vandaan
komt. Onze gastvrouwen en –
heren verwachten u, elke eerste
donderdag middag van de
maand.

Open Kerk Themamiddagen

In de periode van september tot april wordt er 4x een Open Kerk
Themamiddag georganiseerd, dit naast de reguliere maandelijkse
openkerk middagen.

· De volgende data zijn gepland:
donderdag 11 oktober
donderdag 29 november
donderdag 24 januari
donderdag 28 maart

Net als de andere open kerk middagen zijn ook deze middagen voor
iedereen vrij toegankelijk. De onderwerpen zijn laagdrempelig en
worden t.z.t. gepubliceerd via kerkblad en Nieuwsbrief.



Interkerkelijke Stuurgroep
Kerk en Samenleving

Programma 2018-2019

       Woensdag 10 oktober 2018, 20:00 uur, Prinsenhof kleine zaal
Inleider: Elma van den Nouland

“Religieuzen tegen Vrouwenhandel”

Woensdag 14 november 2018, 20:00 uur, Prinsenhof grote zaal
Inleider: Mgr. G. de Korte

Het actuele/locale onderwerp wordt nog bepaald

Zondag 16 december 2018, 16:00 uur, PKN Kerk Best
Kerstsamenzang

          Woensdag 9 januari 2019, 20:00 uur, Prinsenhof kleine zaal
Inleider: NVVE/Scheirlinck

“Actieve begeleiding tijdens laatste levensfase”

Woensdag 13 februari 2019, 20:00 uur, Prinsenhof kleine zaal
Inleider: David Andreae

“Spirituele dimensie van Duurzaamheid”

Zaterdag 23 maart 2019, 10:00 uur, PKN Kerk Best
Bezinningsdag, programma volgt nog

“Welke religieuze/spirituele betekenis kan film hebben?”

Woensdag 10 april 2019, 20.00 uur, Prinsenhof kleine zaal
Inleider: Mirjam van Nie
“Hoe lees ik de Bijbel?”

Inlichtingen : Jurjen van der Velde
Kastanje 12

5682 GZ Best
T: 0499-329113 E: jcvelde@onsbrabantnet


