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Voorwoord, van Nu naar Morgen
Graag 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.
“van Nu naar Morgen” is het overkoepelende thema voor het
komende seizoen. We weten Nu waar we aan toe zijn, hebben geen
idee wat Morgen ons biedt, maar we hebben er wel vertrouwen in.
Nog steeds zitten we met de Corona regels. inmiddels kunnen we
weer met een aantal mensen in de kerk de dienst vieren, toch zijn
er nog veel mensen die dat niet aandurven Gelukkig hebben we de
online-viering. Op die manier kunnen we toch samen zijn. In het
nieuwe seizoen willen we, voor zover de regels van het RIVM dat
toelaten, ons laten raken tijdens de zondagse viering, de
leeravonden, de gezelligheid van Samen aan Tafel, de 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 onze nieuwe predikant
ds. Angeliek Knol. Zeker een seizoen om naar uit te kijken.
Weet dat U van harte welkom bent, jong of meer op leeftijd, wij
begroeten u graag!
Het blijft ook dit jaar 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

Het wekelijks leerhuis 2021-2022
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Leerhuis ‘Oerverhalen’
Het begin van de Bijbel is een
fascinerend geheel van een aantal
oeroude verhalen. De titel van dit
eerste
boek: Genesis, oftewel in het
begin. Het
bevat
verhalen waar de mooiste en lelijkste kanten van leven zich
gelijk in alle volheid ontplooien. Vernietiging en schepping,
hoogmoed en val, geboorte en dood alles komt aan de orde.
Tijdens het leerhuis van oktober en november gaan we deze
verhalen - die bekend staan als de schepping, de zondeval,
Kaïn en Abel, de zondvloed en de toren van Babel - lezen,
ontplooien en bespreken. De verhalen komen ook terug in de
kerkdiensten tussen augustus en november.
Na deze serie gaan we verder met het lezen van teksten
volgens het oecumenisch leesrooster. We gaan langs advent,
kerst, Epifanie, de 40-dagen tijd en van Pasen tot Pinksteren.
Elke week een andere tekst, elke week een andere
ontdekking. Iedereen mag aansluiten en voorkennis van de
Bijbel is niet nodig.
Wilt u meer informatie over het leerhuis, neem dan contact op met:
Mary van der Meer, tel 0499 572611
Plaats: bovenzaal of ontmoetingsruimte kerk Best
Tijd: iedere dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur vanaf 21 september as
Begeleiding: ds. Angeliek Knol e.a.

Van God houden als van niemand!
Mystieke teksten: Meister Eckhart
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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: maandag 1 en 15 november, donderdag 11 en 25
november 2021 steeds vanaf 19.30 uur kerk Best
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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 7, 14, 21, 28 maart en 4 april 2022
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. Na iedere
avond ontvangen de deelnemers oefenstof voor de week
erna via de mail. 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
Mary van der Meer, mary.ger@chello.nl
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Boekbespreking ‘De zin van het leven: gesprekken over de
essentie van ons bestaan’.
‘In 2017 ging ik plotseling even dood’. Dat is de eerste zin van
het boek dat Volkskrant-journalist en
schrijver Fokke Obbema een tijdje geleden
publiceerde. De zin verwijst naar een
hartaanval die Obbema twee jaar daarvoor
had en zo’n aangrijpende ervaring was dat
het grote levensvragen opriep.
Naar aanleiding van die vragen startte hij
een interviewserie met veertig zeer
uiteenlopende gesprekspartners o.a.
filosofen, biologen en een vastgoedmakelaar. En telkens is de
eerste vraag: ‘Wat is de zin van ons leven?’ Volgens Matthijs
van Nieuwkerk is het de beste interviewserie van 2018.
· Het boek is te boeiend om alleen te lezen en vraagt erom

om met elkaar in gesprek te gaan. In vier avonden wil
ik graag een aantal van deze gesprekken over de
essentie van ons bestaan met jullie lezen en met elkaar
in gesprek over onze eigen zin in het leven. Wel is het
handig als u het boek zelf in uw bezit heeft. ISBN
9789045039329

WOENSDAG 20 en 27 oktober 2021
WOENSDAG 16 en 23 februari 2022
Aanvang steeds om 20.00 uur in Best in de kerk
Begeleiding is in handen van ds. Angeliek Knol,
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Godly Play ‘De schepping’
Godly Play is een wereldwijde oecumenische benadering,
oorspronkelijk ontwikkeld voor de geloofsopvoeding van kinderen.
Maar inmiddels wordt Godly Play ingezet voor meerdere
leeftijdsgroepen en in allerlei omgevingen. In kerken, scholen,
zorginstellingen, ziekenhuizen, vorming van volwassenen, bij mensen
met en zonder kerkelijke oriëntatie.

Het is een creatieve,
beeldende en open
manier van verhalen
vertellen. Met mooie
materialen een
meditatieve sfeer
nodig ik u uit om de
diepere dimensies
van geloof en
vertrouwen, speels te onderzoeken. Voor een ieder die betekenis wil
vinden in zijn leven, bij persoonlijke ervaringen en deze wil verbinden
met Bijbelse verhalen.
In dit verhaal van de schepping gaan we ‘van nu naar morgen’. Aan de
hand van zogenaamde verwonderingsvragen gaan we met elkaar in
gesprek over de betekenis van de dagen.
Donderdag 21 oktober 2021, aanvang 20.00 uur
Locatie, ontmoetingsruimte Kerk Best
Begeleiding ds. Angeliek Knol
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Godly Play ‘De grote familie’
Tijdens deze tweede avond met Godly Play, meditatief en
beeldend vertellen, staat het levensverhaal van Abraham en
Sarah centraal: ‘de grote familie’.
Dit verhaal is een zogenaamd woestijnverhaal. De
driedimensionale houten figuren gaan op weg door het
woestijnzand, terwijl u met uw eigen gedachten mee mag
reizen. Van geboorte tot de dood, de levensreis van Abraham
en Sarah kan heel wat associaties oproepen.
Het verhaal wordt weer afgesloten met verwonderingsvragen,
waarin het aan uzelf is welke verwondering u wilt delen met
de groep en op welke u zelf nog even in stilte nakauwt.

Donderdag 12 mei 2022, aanvang 20.00 uur
Locatie: ontmoetingsruimte kerk Best
Begeleiding ds. Angeliek Knol
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Lezing over Iconen door Chiel Egberts
Op het moment dat Chiel Egberts om 1992 door het
Nederlandse Rode Kruis naar Roemenië werd
uitgezonden, had hij niets met iconen of met het
orthodoxe geloof. Dat werd snel anders toen hij de vele
kloosters in Moldavië bezocht waar hij werd
overweldigd door de vele muurschilderingen waardoor
zijn belangstelling is ontstaan voor de iconen. Zijn
interesse betreft niet de artistieke waarde maar of hij
door de icoon wordt geraakt. De waarde van iconen
heeft wat hem betreft alles temaken met de reden
waarom iconen worden
geschilderd. Als venster op de
hemel helpt een icoon om op
een andere, aanvullende
manier te verstaan wat de
Bijbelverhalen te zeggen
hebben.
Waar de Protestantse kerk
vooral iets met Paulus, de man
van het Woord heeft, voelt de
Oosters-Orthodoxe kerk zich
vooral met Johannes, de ziener
van Patmos verbonden. Hij is
blij dat hij na alle horen in zijn
eigen Westerse kerk nu ook het zien van de Oosterse
kerk is gaan leren waarderen. Hij ziet zichzelf niet als
icoonkenner maar als liefhebber van iconen, als iconofiel
dus. Wat hij probeert over te brengen is hoe een icoon je
kan raken en je kan helpen in je omgang met God.
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In deze lezing wil hij vooral het zien benadrukken. Hij
begint met het bezoeken van een drietal kerken. In het
tweede deel vertelt hij aan de hand van een aantal iconen
iets over het ontstaan en de betekenis van de iconen en
in het derde deel gaat hij in op de lijdenstijd en het
Paasfeest Wie zelf een icoon heeft , wordt dan ook
uitgenodigd om die mee te nemen.
Wellicht zijn er vragen over de afbeelding en kan hij zijn
kennis met ons hierover delen.
Opgegroeid in de Protestantse wereld had ik altijd meer
met het woord dan met het beeld
Deze lezing organiseert V&T samen met de Ambtsgroep
Pastoraat tijdens de Open Kerk themamiddag op
24 maart 2022
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom.
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Van Nu naar Morgen in het filmseizoen 2021 – 2222

Van het meest recente heden, ook wel het ‘Nieuwe Normaal’
genoemd, zullen we met veel plezier afscheid nemen. Deze periode
kenmerkte zich door veel ziekte en sterven, eenzaamheid, financiële
onzekerheden en veel beperkingen tot een avondklok aan toe!

Dus graag terug naar het ‘Oude Normaal’, waar we weer
kunnen gaan en staan waar we willen en we weer onbezorgd
met elkaar kunnen omgaan. Ons verlangen naar ‘morgen’ zou
je dus ook een verlangen naar ‘gisteren’ kunnen noemen. En
vaak zal dat ook zo zijn; weer, net als vroeger, lekker feesten
zonder testbewijzen, met het vliegtuig naar zonnige oorden
en zonder afstand houden weer volop genieten van het
leven, inclusief de zo gemiste knuffels.
Maar moeten we alle ervaringen van de coronaperiode nu
inderdaad zo snel mogelijk zien te vergeten? Ondanks alle
ellende was het vaak ook een periode van bezinning, een
verdieping van vriendschappen en voor gezinnen meer tijd en
aandacht voor elkaar, ondanks de ongemakken van
thuiswerken en ook nog les moeten geven aan kinderen in de
schoolleeftijd.
Willen we wel terug naar de ratrace van vroeger? Corona
heeft ons ook met de neus op de feiten gedrukt. Deze
pandemie was zeker ernstig, maar er staat ons nog een
grotere ramp te wachten als we geen ernst maken met
klimaatmaatregelen en ons consumptiepatroon baart artsen
ook ernstig zorgen. Zij houden hun hart vast voor een
‘obesitaspandemie’.
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Alle reden dus om morgen niet volledig met gisteren te laten
samenvallen.
En dat doen we ook niet in het aanstaande filmseizoen. Onze
predikant, Angeliek Knol, is een enthousiaste filmkijker en denkt graag
met ons mee over nieuwe films en nieuwe wegen in de presentatie
van onze voorstellingen. Zij zal bovendien bij enkele films de
gespreksleider van de gebruikelijke nabespreking zijn.
We hebben voor het komende seizoen nog niet alle films paraat, maar
enkele ideeën kunnen we al met u delen:
· Troubled water, aanrader van Angeliek Knol. Jan Thomas komt
net uit de gevangenis en
begint aan een nieuw leven
(morgen), maar wordt door
zijn verleden ingehaald.
· Sorry we missed you! Film over
het ogenschijnlijk vrije
bestaan van een ZZP-er, maar
die in werkelijkheid als een
moderne loonslaaf gebukt
gaat onder een wurgcontract.
· Tomorrow. Documentaire
waarin we zien dat natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput,
de temperatuur stijgt en de bevolking groeit. Jonge pioniers
ontplooien initiatieven om de wereld van morgen weer
leefbaarder proberen te maken.
· Om Pasen in te luiden: Son of Man. De film volgt het leven en
lijdensverhaal van Jezus in een hedendaagse township in
ZuidAfrika.
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De films worden op de volgende data getoond:
· Woensdag 6 oktober: Sorry we missed you!
· Woensdag 24 november: Troubled Water met Angeliek Knol*
· Woensdag 15 december
· Donderdag 13 januari
· Woensdag 9 februari: met Angeliek Knol, titel film nog niet
bekend
· Donderdag 31 maart: Son of Man met Angeliek Knol ·
Donderdag 28 april
Locatie: benedenzaal PKN-kerk, aanvang 19.30 uur. Koffie/thee
vanaf 19.00 uur.

Ina Luichies, Marijke Heersmink en Ina Schottert
Met medewerking van ds. Angeliek Knol
*Troubled Water duurt ongeveer een kwartier langer dan u van ons
gewend bent; de filmavond zal daardoor iets later eindigen dan
gebruikelijk.
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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 gaan we ook weer kindernevendienst draaien
(met uitzondering van de schoolvakanties) voor alle kinderen van
de basisschool. We gaan dat in ieder geval doen tijdens de diensten
van onze eigen predikant. We starten gelijk met de startdienst en
eindigen bij de vlinderdienst/ overstapviering aan het einde van het
schoolseizoen.
Voor het seizoen 2021-2022 zullen we dat weer met veel
enthousiasme doen.
Namens de leiding,
Heleen, Ingrid, Tenny en Dirand
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De ark van Noach
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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 komende seizoen 2021/22 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.

JeugdBOB en JeugdBOBBIES
De JeugdBOBBIES zijn weer terug! De JeugdBOBBIES is
voor kinderen/jongeren vanaf groep 7 op basisschool tot en
met de 1e klas middelbare school.
Voor beide groepen organiseren we tien
middag/avondbijeenkomsten. De JeugdBOBBIES beginnen
om 17:00 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 ‘Van
nu naar morgen’. Ideeën voor andere onderwerpen stemmen
we met de jongeren af.
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JeugdBOB ochtend
Naast de zondagmiddag/-avond JeugdBOB hebben we ook
negen 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 en staan we even stil bij de
actualiteit.
Data
JeugdBOBBIES en JeugdBOB (zondagmiddag/-avond in
de kerk in Best):
26 september, 17 oktober, 21 november, 19 december,
30 januari (filmavond),
13 februari, 20 maart, 10 april en 22 mei.
JeugdBOB (zondagochtend om 10:00 in de kelder van de
kerk in Best):
3 oktober, 7 november, 28 november, 16 januari, 27 januari,
6 februari, 13 maart, 27 maart en 15 mei.
Bij de eerste JeugdBOBBIES bijeenkomst op 26 september zijn
de ouders ook van harte welkom!
De nacht van 8 op 9 januari slapen we in de kerk om het
nieuwe jaar goed te beginnen.
Afgelopen twee seizoenen zijn we helaas niet op kamp
geweest. Maar voor het komend seizoen is het kamp al wel
gereserveerd. We vertrekken op vrijdag 24 juni aan het eind
van de middag en zijn zondag 26 juni in de loop van de
middag weer terug. We gaan deze keer niet op de fiets.
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Om een deel
van de kosten
van het kamp te
financieren gaan
we dit seizoen
ook weer
oliebollenbakken
(donderdag 30
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.
Vragen/opmerkingen? Per mail naar
frans.strikwerda@gmail.com of 06 11 280 413
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Activiteiten vanuit de Ambtsgroep Pastoraat (AGP) 20202021.
Jaarthema “Van nu naar morgen”
Komend jaar hopen we dat de maatregelen i.v.m.
corona ons meer ruimte geven om onze activiteiten te
ontplooien. Omdat veel mensen gevaccineerd zijn en
ook testen mogelijk is, is die kans gelukkig groot. Het
jaarprogramma is komend jaar toch nog een enigszins
aangepast programma, voorzichtigheid is geboden. Er
zijn later dan anders bijeenkomsten gepland en er wordt
indien nodig digitaal en telefonisch contact
onderhouden met de betrokken gemeenteleden. Als er
veranderde omstandigheden zijn dan wordt het
programma aangepast aan de actuele situatie. Alle
activiteiten vinden plaats in het kerkgebouw in Best
(Koningin Julianaweg 1), tenzij anders vermeld. Met
uitzondering van de huiskamerbijeenkomsten.

Kerk als Herberg
Het concept “Kerk als Herberg” wordt vanaf september
op aangepaste manier vorm gegeven. Indien nodig met
minder mensen en anders georganiseerd.
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Ontmoetingsochtenden voor senioren 2021-2022
1x per maand “ Seniorenbijeenkomst “, op de 2e donderdag
van de maand. De eerste keer een begroetingsochtend op 9
september. Deze ochtend is er ook gelegenheid voor een
nadere kennismaking met onze predikant, dominee Angeliek
Knol.
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.
De gesprekken vinden plaats in de ontmoetingsruimte van onze
kerk op de 2e donderdagochtend van de maand. Aanvang 10.00
uur.
Doelgroep: 60 jaar en ouder.
Thema’s bespreken we nader met elkaar.

De eerste bijeenkomst is onder voorbehoud op donderdag 9
september. Daarna op 14/10, 11/11, 9/12, 13/1, 10/2, 10/3,
14/4, 12/5, 9/6 en 14/7.
De voorbereiding en begeleiding van deze bijeenkomsten
wordt gedaan door een werkgroep.
Contactadres: Marianne Geerlof 0499-313601
megeerlof@hotmail.com
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Themamiddagen
In de periode van januari tot juni hopen we 3x een
Themamiddag te kunnen organiseren op een nader te bepalen
4e donderdagmiddag van de maand van 14.00u tot 16.00u. Deze
bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk, maar door
corona is aanmelden voorlopig verplicht. De onderwerpen zijn
laagdrempelig en worden t.z.t. gepubliceerd via het kerkblad en
de nieuwsbrief.
Op 24 maart 2022 gaat het over iconen. Wanneer u in het bezit
bent van een icoon, is het interessant om die mee te brengen
Inloopochtend
1x per maand een “Inloopochtend”, in principe elke 4e
donderdagochtend van de maand van 10.30u tot 12.00u. De
eerste keer donderdag 23 september.
Bij de inloopochtend kunt u binnenlopen voor een kopje
koffie/thee, ontmoeting en gesprek. U
mag ook spontaan binnenkomen
voor een kleine vraag of gewoon
om even gedag te zeggen.
Elke inloopochtend zijn aanwezig:
dominee Angeliek Knol, een gastvrouw/man
en iemand van de Pastorale Raad.
In december wordt de inloopochtend geëvalueerd en zullen we u
informeren over het vervolg.
Meer informatie over de themamiddagen of inloopochtend bij:
Marianne Geerlof,
0499-313601
Email megeerlof@hotmail.com
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Huiskamerbijeenkomsten
Bij de huiskamerbijeenkomsten gaat het om een
ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met een groepje
gemeenteleden bij iemand thuis. Een ontmoeting tussen
mensen en tegelijk ook tussen God en mensen. In
gesprek met de ander mag je iets van de ander
ontdekken.
De ervaring leert dat dit, door de informele sfeer,
verdiepend en verbindend werkt.
Naast de inhoudelijke gesprekken is er ruimschoots
gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. We delen met
elkaar iets van ons leven, onze gedachten en ervaringen
van ons geloof.
De avond wordt begeleid vanuit de Ambtsgroep
Pastoraat.
Informatie: Jan Boogaard tel. 06-24250941
e-mail: jhboogaard@dse.nl Marianne
Geerlof tel. 0499 313601 e-mail:
megeerlof@hotmail.com
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Evaluatie/toerustingsavond voor alle bezoekmedewerkers
De datum van de toerustingsavond wordt t.z.t.
bekend gemaakt. Aanvang: 19.30 uur
De Ambtsgroep Pastoraat nodigt u t.z.t. persoonlijk 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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Kerstviering en Zomerlunch voor ouderen en alleenstaanden

Kerstviering
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
22 december 2021.

Zomerlunch
Op woensdag 6 juli 2022 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.

Meer informative t.z.t. in het kerkblad.
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De geboorte van Jezus

26

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 2022
weer gewoon doorgang vinden. Wat in 2022 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 2022 is de
sobere maaltijd op woensdag 9 maart.. Tijdens de
maaltijd wordt iets verteld over het
veertigdagenproject.
Datum: woensdag 9 maart 2022
Plaats: kerkgebouw Best, aanvang 18.00 uur
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Samen aan Tafel
Iedere 1e en 3e donderdag van de maand met een
uitzondering rond Kerst en Pasen.
De data vindt u hieronder:
22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 16/09, 07/10, 21/10,
04/11, 18/11, 02/12, 16/12.
De eerste maaltijd in de kerk vindt plaats, onder
voorbehoud, op donderdag 16 september.Indien
gewenst in combinatie met Thuisbezorgd. Voor die tijd
wordt de maaltijdsoep of maaltijd alleen thuisbezorgd.
In de coronatijd is er een nieuwe keuken in de kerk
geïnstalleerd. 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.
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Er wordt gekookt door 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.
Informatie:
Jan Boogaard tel. 06-24250941 email: jhboogaard@dse.nl
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Van nu naar morgen
(wat de toekomst brengen moge...)
Lieve mensen,
Als ondertitel heb ik het begin gezet van een oud kerklied “wat de
toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand”, enz. Kent u
het lied nog?
Wat hebben we toch een lange zit gehad met die pandemie! Maar
er gloort hoop!
Ruim een jaar werden we gedwongen om alle toekomstplannen op
ijs te zetten en in het nu te leven. Dat was niet altijd even
gemakkelijk maar heeft ons geleerd om met beperkingen te leven.
Maar nu mogen we dan eindelijk weer aan morgen denken en
daarom is het thema voor het nieuwe seizoen zo goed gekozen.
Meer dan een jaar hebben we elkaar niet meer kunnen ontmoeten
tijdens de stiltewandelingen in Gods prentenboek. Dit voorjaar
kwam erg laat op gang en het leek er even op dat ook de natuur een
klap had meegekregen van de pandemie. Als je nu naar buiten kijkt
zie je de kracht van de natuur: de naweeën van de winter (de lente
was een maand te laat) zijn versneld ingehaald ook al is de
temperatuur veel te laag (ik schrijf dit op 23 mei). Maar dat is ook
een speling van de natuur die wij gelukkig niet onder controle
hebben.
Nu het einde van de Covid-19 pandemie in zicht lijkt te komen durf
ik het aan om u alvast een fraai seizoen voor onze stiltewandelingen
aan te kondigen en ook nu zullen we weer kunnen genieten van
Gods schepping en natuurlijk ook van elkaar buiten de
stiltemomenten.
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Zoals gebruikelijk starten we de wandelingen door te verzamelen bij
onze kerk, alwaar we om 9 uur zullen vertrekken naar het
wandelgebied.
Hoewel de wandelingen nog moeten worden bepaald kan ik al wel de
data noemen (escape data tussen haakjes):
Herfst, zaterdag 30 oktober 2021 (6 november)
Winter, zaterdag 29 januari 2022 (5 februari)
Lente, zaterdag 2 april 2022 (9 april)
Zomer, zaterdag 4 juni 2022 (11 juni)
Laten we voor dit seizoen het Nu even vergeten en onze hoop vestigen
op Morgen
Hartelijk gegroet, Hans Vrijheid mail to:
hans.vrijheid@onsbrabantnet.nl
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