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Voorwoord,

“in verbinding blijven”

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.

“In verbinding blijven” is het overkoepelende thema voor het nieuwe
seizoen. Het is niet makkelijk in de Corona tijd. Naar de kerk gaan kon
eerst niet en nu, op dit moment, met een aantal mensen, maar veel
mensen durven het toch nog niet aan. Gelukkig hebben we de online-
viering. Op die manier blijven we toch met elkaar in verbinding.
In het nieuwe seizoen willen we, voor zover de regels van het RIVM
dat toelaten, ons laten raken tijdens de zondagse viering, de
leeravonden, filmavonden, luisteren naar Meister Eckhart en tot ons
zelf komen tijdens de meditatieavonden. Kortom het thema is
boeiend en verbindt ons als gemeenschap, dit jaar in het bijzonder
met een nieuwe predikant.
Zeker een seizoen om naar uit te kijken.

Weet dat U van harte welkom bent, jong of meer op leeftijd, wij
begroeten u graag!
Dit jaar is wel belangrijk, ivm Corona, dat u zich aanmeldt voor de
diverse activiteiten, dit kan altijd via onderstaande mail adressen of
per telefoon.
Wij wensen u een inspirerend seizoen toe!

Ambtsgroep Vorming & Toerusting
Mary van der Meer:       mary.ger@chello.nl
Marijke Heersmink:        mmheersmink@ziggo.nl
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Het wekelijks leerhuis 2020-2021

Vanaf 6 oktober as. komen we weer elke dinsdagavond een uur  bij
elkaar   en   verdiepen   ons   in   de   Bijbellezingen   voor   de   komende
zondag. Uitgangspunt is het jaarrooster voor de eredienst.

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:
Mary van der Meer, tel 0499 572611

Plaats: bovenzaal kerk Best
Tijd: iedere dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur vanaf 6 oktober as.
Begeleiding: ds. Angeliek Knol e.a.
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Rembrandt en de aartsvaders

Twee presentaties aan de hand van etsen en
schilderijen van Rembrandt Maandag 5
oktober en maandag 12 oktober 2020

In 2014 verscheen ‘Rembrandts
voorleesbijbel’. Aan de hand van etsen
worden bijbelse verhalen opnieuw verteld.
Ze worden verteld vanuit het perspectief van
een figuur ergens afgebeeld op de ets.
En dat is ook kenmerkend voor Rembrandt –
hij is een echte verhalenverteller.
Vanuit de rijke compositie van een ets of schilderij focust Rembrandt
op de menselijke verhoudingen en durfde hij daarbij delen van de
verhalen te isoleren.

Dat vind ik zo boeiend aan het werk van Rembrandt. En zo kom ik er
toe als het ware voor te lezen uit Rembrandt.
In 2 avonden gaat het om het ene thema: Rembrandt en de
aartsvaders.
De eerste avond gaat over de vertellingen rond Abraham; rond
Abraham en Isaak en rond Isaak.
De tweede avond gaat over de verhalen rond Jakob;  zijn worsteling
met zijn broer Esau, met een engel, met de aspiraties van zoon Jozef.

In beide avonden zijn het etsen en schilderijen van Rembrandt die
iets te vertellen hebben en wat ik probeer na te vertellen.
Data: maandag 5 en 12 oktober 2020
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding:  Jaap Splinter
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Van God houden als van niemand!
Mystieke teksten: Meister Eckhart

Meister Eckhart, omstreeks 1260 geboren, is er steeds op uit
zijn toehoorders te brengen tot de ware godsverhouding. Een
verhouding waarin wij niet langer God voor ons karretje
spannen, voor onze veiligheid en behoud. Dat betekent
afscheid nemen van religieuze idealen, van verlangen naar
beloning, naar eeuwig leven, vrome behaaglijkheid. Hij laat ons
zien dat ons grijpen naar God steeds weer een grijpen naar
onszelf is. Maar wij moeten God God laten zijn, wijze-loos, op
wie alle namen stukbreken. Daartoe moet de mens leeg
worden van zichzelf, om opnieuw geboren te worden in het ene
goede, God. Dan maken wij werkelijk contact met de diepste
Grond van ons bestaan. Dan krijgen wij weet van de grote adel
die God in onze ziel heeft neergelegd.
Eckhart schrijft moeilijk en vaak in paradoxen. Maar zijn preken
zijn ook hartverwarmend. Zij getuigen van zijn hartstochtelijk
verlangen de mens, ons dus, te brengen bij zoals God ons ten
diepste bedoeld heeft: tot volle wasdom, vruchtbaar wordend
in deze wereld.
Wij lezen een aantal van zijn preken in het verlangen dat aan
ons mag geschieden waar de tekst over gaat.

Hettie Berflo, karmeliet.

Data: 2 en 16 november en 7 en 14 december 2020 steeds
vanaf 19.30 uur.

5



Mediteren kun je leren. Goed voornemen in het nieuwe jaar?

Door meditatie kan je tot rust komen in het drukke leven. Het brengt
je terug bij jezelf en bij de bron van het bestaan.
Op de maandagavonden 11, 18, 25 januari en 1 en 8 februari 2021
wordt een cursus aangeboden om meditatie te ontdekken of
opnieuw je motivatie ervoor te vinden. Je leert een goede zithouding,
ontspannen ademhaling en eenvoudige manieren om tot verstilling
en concentratie te komen. Er wordt geoefend met technieken uit het
oosten en het westen. Inhoudelijk worden de avonden geïnspireerd
door het christelijk geloof. Het kan een meditatieve omgang met een
tekst zijn in de vorm van de Lectio Divina, het contemplatief gebed of
stil zijn bij een icoon. Al in de eerste eeuwen van de kerk hebben
gelovigen meditatie gebruikt om zich open te stellen voor God.
Voor de woestijnvaders was het een belangrijk deel van hun leven en
ook in de kloosters zijn allerlei vormen van meditatie ontstaan.

Ervaring is niet nodig om mee te doen. Gedurende de weken dat de
cursus gegeven wordt, kun je thuis oefenen. Op de cursus zal
oefenstof worden aangereikt. Na afloop kun je de methode die bij je
past thuis verder ontwikkelen. Welkom in de Protestantse Kerk,
Koningin Julianaweg-Zuid 1 in Best., telkens van 20.00 tot 21.30 uur.
De cursus wordt geleid door Berthilde van der Zwaag, geestelijk
verzorger. Informatie op de website: www.berthildevanderzwaag.nl

Graag aanmelden bij:
Marijke Heersmink, MMheersmink@ziggo.nl of
Mary van der Meer, mary.ger@chello.nl
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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 ook 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 methode Kind op
Zondag. 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 2020-2021 zullen we dat weer met veel
enthousiasme doen.

Namens de leiding
Heleen, Ingrid, Tenny  en Dirand
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Simon Peterus de visser bij Johannes 21-6
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JeugdBOB

JeugdBOB is een activiteitengroep voor de jeugd vanaf groep 7
van de basisschool tot en met de middelbare school.
Ook in het komend seizoen 2020/2021 organiseren we voor
deze groep jongeren weer zondagochtendvieringen en
zondagmiddag/-avonden.
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.

JeugdBOB
Met ingang van vorig seizoen zijn de JeugdBOB en
JeugdBobbies samengevoegd/ De tijden zijn gewijzigd. We
starten om 17.00 uur en gaan door tot 19.30 uur. Halverwege
het programma eten we gezamenlijk.

JeugdBOB ochtend
Naast de zondagmiddag/-avond JeugdBOB hebben we ook acht
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 wordt gevolgd en staan we even stil bij de
actualiteit.
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Data:

De data van de JeugdBOB bijeenkomsten zijn nog niet
vastgelegd.
Bij de eerste JeugdBOB bijeenkomst zijn de ouders ook van
harte welkom.

Afgelopen seizoen zijn we helaas niet op kamp geweest. Maar
voor het komend seizoen is het kamp al wel gereserveerd. We
vertrekken op vrijdag 4 juni aan het eind van de middag en zijn
zondag 6 juni in de loop van de middag weer terug.
We gaan deze keer niet op de fiets.

Om een deel van de kosten van het kamp te financieren gaan
we dit seizoen ook weer oliebollen bakken ( donderdag 31
december) en organiseren we 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. We communiceren voornamelijk
met Whatsapp.

10



Ontmoetingsochtenden voor senioren 2020-2021

De 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. Indien mogelijk
is de eerste bijeenkomst op 8 oktober. In een bepaalde vorm.

De gesprekken vinden plaats in de ontmoetingsruimte van onze kerk
op een n.t.b. 2e donderdagochtend van de maand. Aanvang 10.00 uur
Doelgroep: 60 jaar en ouder.
Data en thema’s  bespreken we nader met elkaar.

De eerste bijeenkomst is onder voorbehoud op donderdag 8
oktober. Daarna op 12/11, 10/12, 14/01, 11/02, 11/03, 08/04, ?
mei, 10/06.

Begeleiding ochtenden door een werkgroepje.

Contactadres:
Marianne Geerlof:
Telefoon: 0499 313601
e-mail: megeerlof@hotmail.com
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Filmavonden 2020 en 2021

Het afgelopen filmjaar had een onverwacht en onbevredigend
einde: Corona kreeg ons in de greep. In plaats van samen films
kijken, werden we gedwongen om eenzaam thuis op de bank
het Corona nieuws te volgen. Ook voor het nieuwe filmjaar is
nog niets zeker, maar zodra we weer mogen en kunnen, zullen
we weer voor een aantal mooie films zorgen.
 “Sorry, we missed you” van Ken Loach hebben we al
klaarliggen. Loach stelt in deze film weer de problematiek van
de hardwerkende onderkant
van de Britse samenleving aan
de kaak. En laat ons zien hoe
hard pakketbezorgers moeten
werken om de losse eindjes van
hun bestaan aan elkaar te
knopen en met hun gezin te
overleven.
Rondom het thema “In
verbinding blijven” gaan we op
zoek naar passende films en natuurlijk hopen we dat onze
nieuwe dominee, die ook van films houdt ons gaat vergezellen
op zoek naar goede films.

We hopen op een snel weerzien. Mogelijk op een van de
volgende dagen:
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Woensdag 14 oktober 2020
Donderdag 12 november 2020
Woensdag 9 december 2020
Woensdag 10 februari 2021
Donderdag 11 maart 2021
Donderdag 22 april 2021

Locatie en tijdstip:  ontmoetingskerk kerk Best om 19.30 uur

Marijke, Ina en Ina

13



Kerstviering en Zomerlunch
voor ouderen en alleenstaanden

Ook het komend seizoen hoopt
uw diaconie een Kerstviering
voor ouderen en
alleenstaanden in onze
gemeente te organiseren.

De datum daarvoor is vastgesteld op woensdag 16 december 2020

Op woensdag 7 juli 2021 is de
jaarlijkse zomerlunch gepland. In
de periode dat veel mensen op
vakantie zijn of gaan, is het fijn
om de gezelligheid van en met
elkaar te ervaren.

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

Afgelopen Pasen konden de klinkende munten uit de rammelende
spaardoosjes niet in de emmer worden gegooid, maar hopelijk kan
dat mooie moment in 2021 weer gewoon doorgang vinden. Wat in
2021 het project van de veertigdagentijd is, maakt de diaconie 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 2021 is
de sobere maaltijd op woensdag 24 februari. Tijdens de maaltijd
wordt iets verteld over het veertigdagenproject.

Datum: woensdag 24 februari 2021
Plaats: kerkgebouw Best, aanvang 18.00 uur

15



Maria en Martha bij Lucas 10 38-42
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Overkoepelend thema: "In verbinding blijven"

Door de veranderde omstandigheden vanwege het coronavirus is het
jaarprogramma komend jaar een aangepast programma. Er zijn later
dan anders bijeenkomsten gepland en er wordt digitaal en
telefonisch contact onderhouden met de betrokken gemeenteleden
die deelnemen.
Als er veranderde omstandigheden zijn dan wordt het programma
aangepast aan de actuele situatie.

Kerk als Herberg
Het concept “Gemeente als Herberg” wordt vanaf oktober op
aangepaste manier vorm gegeven. Indien nodig met minder mensen
en anders georganiseerd.

· 1x per maand een maaltijd, “Samen aan Tafel”, elke 3e

donderdag van de maand. De eerste keer 15 oktober.
· 1x per maand een “Open Kerk” middag,  in principe elke 1e

donderdag van de maand. De eerste keer n.t.b. dit naar
aanleiding van de omstandigheden m.b.t. het coronavirus.

· 3 à 4x per seizoen een “Open Kerk Themamiddag”, buiten de
reguliere maandelijkse middagen. Datum, tijd en thema
wordt t.z.t bekend gemaakt op een 4e donderdag van de
maand na januari 2021.
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Open Kerk

Bent u wel eens bij onze
openkerk middagen
geweest?

Zomaar, zonder afspraak
kan voorlopig niet door het
coronavirus, maar er wordt
over nagedacht hoe we dit
na corona vorm kunnen
geven. Mogelijk op een
aangepaste manier.

Dan bent u uiteraard weer
van harte welkom, wie u
ook bent of waar u ook vandaan komt. Via kerkblad, nieuwsbrief en
website hopen we met u in verbinding te blijven. En uiteraard ook via
de online kerkdiensten.

Meer informatie bij:

Gerdien Schuring-Visch , 06-22232221
g.schuringvisch@gmail.com

Marianne Geerlof,    0499-313601
megeerlof@hotmail.com
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De onderwerpen zijn laagdrempelig en worden t.z.t. gepubliceerd via
kerkblad en Nieuwsbrief.

Meer informatie bij:

Gerdien Schuring-Visch , 06-22232221
g.schuringvisch@gmail.com

Marianne Geerlof,    0499-313601
megeerlof@hotmail.com
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Open Kerk, themamiddagen

In de periode van januari tot juni hopen we 3x een Open Kerk
Themamiddag te kunnen organiseren op een n.t.b.
4edonderdagmiddag van de maand. Dit naast de eventuele
reguliere maandelijkse openkerk middagen. Deze bijeenkomsten
zijn voor iedereen vrij toegankelijk, maar door corona is aanmelden
voorlopig verplicht.



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.

Voorlopig worden er geen afspraken gemaakt i.v.m. het
coronabeleid. Zodra het verantwoord is om bij elkaar te komen in
wordt u geïnformeerd via kerkblad en Nieuwsbrief.

Mogelijk in een andere vorm in de kerk op afstand.
Meer informatie bij:
Marianne Geerlof, 0499 313601 of e-mail: megeerlof@hotmail.com
of

 Jan Boogaard,  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.
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Evaluatie/toerustingsavond voor alle bezoekmedewerkers

De datum van de toerustingsavond wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Het zal waarschijnlijk begin 2021 zijn.

Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte van onze kerk!

De Pastorale Raad nodigt u t.z.t. 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 u 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:

Marianne Geerlof, contactpersoon bezoekmedewerkers,
tel:  0499 313601 e-mail: megeerlof@hotmail.com
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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: 15/10, 19/11, 17/12, 15/01, 18/02, 18/03, 15/04, 20/05,
17/06.
Onder voorbehoud de eerste keer op donderdag 15 oktober,
waarvoor u t.z.t. van harte uitgenodigd wordt. In de coronatijd is er
een nieuwe keuken in de kerk geïnstaleerd. Daar zijn we heel blij
mee, dit geeft weer nieuwe mogelijkheden om ter plekke heerlijke
maaltijden klaar te maken. 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.
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Stiltewandelingen seizoen 2020-2021

Dit kerkelijk seizoen begint met een geweldig thema en dat in veel
opzichten!
De uitbraak van het Covid-19 virus heeft ons aardig in verwarring
gebracht. Hoe moeten wij ons gedragen in de omgang met elkaar?
Sommigen namen geen risico en hielden zich angstvallig aan de door
het RIVM voorgestelde maatregelen, anderen probeerden de mazen
op te rekken. Maar één ding was duidelijk geworden: mensen zijn
sociale wezens! Wij kunnen niet zonder de ander!
Zo was het prachtig om te zien hoe inventief sommigen waren met
maar een doel:

In verbinding blijven.

Ging je wandelen (het was toch geweldig weer en zeer uitnodigend)
dan deed je dat in de bossen, met als gevolg dat het soms wel erg
druk was.
Gelukkig zoeken wij “stiltewandelaars” plekjes op waar je geen
massa’s  mensen tegenkomt dus dat zit wel goed en zo kunnen we
verbinding zoeken met Gods schepping waarvan Calvijn al zei dat dit
een van de wegen tot God was.

Helaas moesten wij tot 2 keer onze stiltewandeling afblazen vanwege
het vervoer tijdens de “lock-down”.
Nu de mogelijkheden weer zijn versoepeld en we weer met 4
personen in een auto mogen reizen ga ik ervan uit dat wij het
komende seizoen weer gewoon kunnen opstarten.

Ook nu zal ik (in het 13e seizoen al weer) proberen om nieuwe
gebieden te ontsluiten. Ik heb nog ruim de tijd om die uit te zoeken,
maar toch geef ik nu vast de data voor het komende seizoen:
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Herfst: 31 oktober (7 november) 2020
Winter: 23 januari (30 januari) 2021
Lente: 27 Maart (3 april) 2021
Zomer: 5 juni (12 juni) 2021

Zoals gebruikelijk heb ik tussen haakjes de ontsnappingsdatum (bij
slecht weer) aangegeven.
In het komende septembernummer van ons Kerkblad kom ik daarop
terug en zal ik aangeven waar de wandelingen zullen plaatsvinden. In
ieder geval is voor de stiltewandeling weer de zaterdag gereserveerd
en zullen we starten om 9 uur bij onze kerk.

Ik hoop van harte dat we ook dit seizoen weer de tijd kunnen vinden
om met elkaar en met de natuur om ons heen verbinding te
bevestigen en vooral te genieten.

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