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Voorwoord,    

..……….Van Binnen naar Buiten………….. 
 

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 binnen naar buiten” is het overkoepelende thema voor het 
komend seizoen. Gelukkig mogen we na een aantal Jaren corona 
weer gewoon “binnen” zijn om onze vieringen te houden. En 
geweldig dat, zoals het nu naar uitziet, we veel activiteiten kunnen 
aanbieden, niet alleen voor binnen, maar ook voor mensen buiten 
onze gemeenschap. 
We denken dat we als gemeente ook het goede nieuws met de 
buitenwereld mogen delen. Bij verschillende activiteiten gebeurt dat 
al, bv Samen aan tafel, de filmavonden of de stiltewandelingen. 
Kortom het thema is boeiend en verbindt ons als gemeenschap met 
de wereld buiten de kerk. 
 
Weet dat U van harte welkom bent, jong of meer op leeftijd, wij 
begroeten u graag! 
Voor een aantal onderdelen van het programma is aanmelden 
vereist, dit om te voorkomen dat het aantal deelnemers niet te 
groot wordt. U krijgt bericht als u kunt meedoen. 
 
Wij wensen u een inspirerend seizoen toe!  
 
Ambtsgroep Vorming & Toerusting 
Mary van der Meer,  mary.ger@chello.nl  
Marijke Heersmink,  mmheersmink@ziggo.nl 
Ina Schottert,  i.schottert@ziggo.nl 
  

mailto:mmheersmink@ziggo.nl
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Het wekelijks leerhuis 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 4 oktober as. komen we weer elke dinsdagavond een uur  bij 
elkaar en verdiepen ons in de Bijbellezingen voor de komende 
zondag. In de maanden oktober en november zullen we ons 
verdiepen in het leven van de profeet Samuel. Deze figuur staat ook 
centraal in de kerkdiensten tussen september en advent. Daarna 
staat het gezamenlijk leesrooster voor de eredienst weer centraal.  
 
We lezen de teksten, krijgen achtergrondinformatie en daarnaast 
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 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 (m.u.v. de schoolvakanties) van 19.30 – 
20.30 uur vanaf 4 oktober ‘22 t/m 23 mei ‘23 
Begeleiding: ds. Angeliek Knol e.a.    
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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: maandag 24 en 31 oktober  en maandag 7 en 14 november 
steeds vanaf 19.30 uur kerk Best 
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Bijbellezen door het oog van de vrouw 
 
De Bijbel is ontstaan over een tijdsbestek van een heel aantal 
eeuwen. Elk Bijbelboek is, wat dat betreft, geschreven vanuit een 
ander perspectief en vanuit een andere context. En toch hebben 
(bijna?) alle Bijbelboeken iets gemeen: ze zijn geschreven door (en 
meestal ook voor) mannen. Als we op de letter zouden lezen, 
gelden de tien woorden bijvoorbeeld niet voor vrouwen. Er worden 
namelijk alleen mannen aangesproken, de vrouw heeft slechts een 
plaats tussen het bezit, net als het huis en de ezel.  
 
En zelfs als vrouwen een prominente rol spelen, zijn zij vaak niet 
meer dan een object, een instrument om een ander doel te 
bereiken. Het vraagt van ons als lezers eigenlijk een extra stap om in 
de vrouw ook iemand te zien met een eigen persoonlijkheid, met 
een eigen belang, gevoel of mening.  
 
In de 4-delige serie ‘Bijbellezen door het oog van de vrouw’ 
proberen we met elkaar die extra stap wel te maken. Dat doen we 
aan de hand van de methode contextueel Bijbellezen. Daarin is veel 
ruimte en vrijheid het verhaal met onze eigen, jouw persoonlijke, 
context te verbinden. We hanteren daarmee nadrukkelijk een 
andere methode dan bij het Leerhuis.  
Op vier avonden zullen we zes vrouwen tegenkomen: 
 
19 januari: Sara en Hagar, strijd om het moederschap 
26 januari: Batseba, #metoo anno 1000 v. Chr.  
2 februari: Debora en Jaël, vrouwen aan de macht? 
9 februari: De naamloze vrouw die genoegen neemt met 
broodkruimels 

 
Locatie: kerk in Best 
Tijd: 20.00-21:30 u 
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Deelname: Aanmelden kan bij Ina Schottert: i.schottert@ziggo.nl , 
tel 0499851296.  
Er is plek voor maximaal 12 personen, mannen zijn net zo welkom 
als vrouwen. 
 
Gespreksleider: ds. Angeliek Knol 
 
 
 
 
Gespreksavonden rondom het boek ‘De 
meeste mensen deugen’  
 
In 2019 schreef historicus, 
onderzoeksjournalist én domineeszoon 
Rutger Bregman het boek ‘De meeste 
mensen deugen: een nieuwe geschiedenis 
van de mens’. In het boek verweeft 
Bregman de jongste inzichten uit de 
psychologie, de economie, de biologie en 
de archeologie. In een reis door de 
geschiedenis geef hij nieuwe antwoorden 
op oude vragen. ‘Waarom veroverde juist 
onze soort de aarde?’ en ‘Hoe verklaren we 
onze grootste misdaden?’ Maar hij stelt 
ook, of het nou zijn bedoeling is of niet, een grote theologische 
vraag ‘Zijn we diep vanbinnen geneigd tot het kwade of tot het 
goede?’ 
 
Zijn boek werd een wereldwijde bestseller en inspireerde mij 
persoonlijk om met wat meer optimisme naar de mens te kijken. 
We zijn nu weer een paar jaar verder, inmiddels heeft de mensheid 
een pandemie beleefd, is er een Europese oorlog gestart en zijn we 
omringd door crises door mensen veroorzaakt. Maakt dat zijn boek  
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achterhaald, of juist nog meer actueel?  
Ik zou het graag samen met u willen lezen en het in gesprek willen 
brengen met onze eigen overtuigingen, tradities en bronnen.  
Plaats: bovenzaal of ontmoetingsruimte kerk Best 
Datum: 20:00-21:30 uur, 26 april, 17 en 24 mei 2023 
 
Deelname: Aanmelden kan bij Ina Schottert: i.schottert@ziggo.nl , 
tel 0499851296.  
Er is plaats voor maximaal 12 personen.  
Gespreksleider: ds. Angeliek Knol  
 
 
 
 
Godly Play ‘De Psalmen’  
 
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.  
De ervaring van het vorige seizoen leert dat dit mooie, verdiepende 
en persoonlijke gesprekken kan opleveren. Daarom willen we ook 
dit jaar weer twee avonden plannen. De eerste vindt plaats op 23 
november 2022. 

Tijdens deze avond gaan we het verhaal van de Psalmen ervaren. In 
het verhaal van de Psalmen horen we over woorden die iemand in 
zijn of haar binnenste ervoer, maar besloot het op te schrijven en  
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het te delen met de wereld. Doordat de Psalmen ‘van binnen naar 
buiten’ zijn gegaan, kan het dat wij ze eeuwen later nog mogen 
lezen en zingen. En al zijn de Psalmen oud, hopelijk mogen wij ze in 
onze verwondering op deze avond weer met nieuwe oren en ogen 
horen en zien.  
 
Plaats: ontmoetingsruimte kerk Best 
Datum: 23 november 2022 graag aanmelden: mary.ger@chello.nl 
Er is plaats voor maximaal 12 personen.  
Verteller: ds. Angeliek Knol  
 
 
 
 
 
Godly Play ‘Exodus’  
 
Tijdens deze tweede avond met Godly Play, meditatief en beeldend 
vertellen staat het verhaal van de Exodus centraal. Dit verhaal is een 
zogenaamd woestijnverhaal. De driedimensionale houten figuren 
gaan op weg door het woestijnzand. In uw eigen gedachten mag u 
meereizen. Op weg naar de bevrijding, zoals we in deze 40-
dagentijd telkens opnieuw op weg zijn naar de bevrijding. 
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.  
 
Plaats: ontmoetingsruimte kerk Best 
Datum: 2 maart 2023 om 20.00 uur 
Deelname: Aanmelden kan bij Ina Schottert: i.schottert@ziggo.nl , 
tel 0499851296.   
  

mailto:mary.ger@chello.nl
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Er is plek voor maximaal 12 personen.  
Verteller: ds. Angeliek Knol  
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Lezing ‘ontstaan en evolutie van het heelal’ dr. Wilfried Boland, 
astronoom 

 
Geloof en wetenschap, 
ze zijn jarenlang elkaars 
tegenpolen geweest. Het 
grootste discussiepunt 
was misschien wel het 
verschil tussen de 
wetenschappelijke 
inzichten enerzijds 
waarin, het leven zoals 
we dat kennen, is 
ontstaan door evolutie 
over een periode van 
miljarden jaren; en het 
christelijke standpunt 

anderzijds waarin God de aarde is zes dagen gemaakt zou hebben. 
Inmiddels beginnen geloof en wetenschap op verschillende plekken 
weer vrienden te worden.  
 
Theologen hebben ontdekt dat de scheppingsverhalen uit de Bijbel 
niet letterlijk opgevat hoeven te, kunnen, worden om hun betekenis 
en waarde te doorgronden. Wetenschappers hoeven niet meer de 
competitie met de kerk aan en ervaren vaak een mystieke 
verwondering als zij de miljoenen sterren in tijd en ruimte voor hun 
ogen zien fonkelen. Waar de wetenschap zoekt naar het ontstaan 
van leven is het aan de filosofie, de theologie, 
geloofsgenootschappen om er betekenis aan te geven. De 
verwondering over het leven is de gemeenschappelijke deler.  
 
Astronoom dr. Wilfried Boland neemt u op deze avond mee op een 
reis door het heelal: langs de oerknal, de elementen de  
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bouwstoffen die leven mogelijk maakten, langs sterrenstelsels 
dichtbij en ver weg. Uiteindelijk komen we uit bij de huidige 
zoektocht naar exoplaneten die lijken op onze eigen planeet aarde. 
Onvermijdelijk komt daar dan de vraag: zijn wij alleen, of is er elders 
ook leven mogelijk?  
 
Na afloop van de lezing is er een nagesprek waarin vragen ruimte is 
voor onze eigen verwondering. Er komen vragen aan de orde als: 
Wat is onze plek in de tijd? Krijgt ons leven een andere betekenis als 
we niet de enige zouden zijn in het heelal? Waar is God tussen de 
elementaire bouwstenen van het leven?  
 
Plaats: Ontmoetingsruimte kerk Best 
Tijd en datum: 19 oktober 2022 20:00  
Spreker: dr. Wilfried Boland 
Gespreksleider: ds. Angeliek Knol  
Aanmelden niet nodig 
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Van binnen naar buiten! 
 
Dat is dus het thema voor het komende seizoen en daar hopen we 
ons als filmgroep door te laten inspireren. 
Maar ga er maar aan staan! Er komt de laatste tijd veel meer van 
buiten naar binnen dan andersom. De ene crisis na de andere of 
beter geformuleerd, allerlei crises tegelijkertijd…Oorlog in ons eigen 
werelddeel Europa, milieu-/stikstofcrisis, krapte op de huizenmarkt, 
steeds meer mensen die eindjes niet meer aan elkaar kunnen 
knopen, afkalvend vertrouwen in de overheid, overal schaarste aan 
personeel met soms ernstige gevolgen voor onze gezondheid en 
welzijn. En dan is de lijst vast nog niet compleet. 
 
Als we met niet uitkijken worden we alleen maar onrustig en 
lamgeslagen door al deze problemen. Zijn we dan nog wel in staat 
tot een evenwichtige reflectie van binnenuit op al het rumoer van 
buitenaf? We gaan op zoek naar films die ons helpen bij onze 
beschouwingen van binnenuit op het geraas van de wereld om ons 
heen. 
 
We hebben immers als kerk de taak het niet alleen binnen de 
kerkmuren leuk en gezellig met elkaar te hebben maar ons ook te 
verhouden tot de wereld buiten de kerk. En wat is trouwens buiten? 
We staan toch ook allemaal middenin de hedendaagse realiteit met 
al zijn spanningen en moeilijkheden. We zijn ervan overtuigd dat 
een goede film ons kan helpen onze binnenwereld met onze 
buitenwereld te verbinden 
 
 Als leden van de filmploeg zoeken we daarom voor het komende 
seizoen dan ook naar films die kunnen leiden tot gesprekken over 
onze rol naar buiten. In ieder geval zullen we 1 film presenteren in 
samenwerking met de Diaconie, de ambtsgroep die haar focus op 
de buitenwereld heeft. 
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Maar als kerk heb je meer dan uitsluitend een maatschappelijk 
geëngageerde rol, hoe belangrijk die ook is. De kerk is ook een ‘bron 
in de woestijn’ waar je komt om de aloude woorden te horen, te 
luisteren, te verstillen, geestelijk gevoed te worden om gesterkt 
weer het leven van alledag in te gaan. Die verdieping van binnenuit 
zullen we ook proberen te vinden in onze filmkeuzes. Zonder 
voeding van binnenuit is ons buiten zijn niet geworteld. We halen in 
dit verband dan ook graag de in de Trouw van 12 juli 2022 
geciteerde woorden van Meester Eckhart aan’: ‘Wat van buitenaf 
wordt bewogen, leeft niet. Wat van binnenuit wordt bewogen, 
leeft’. 
 
Kortom, er is nog wel wat werk aan de winkel voor ons, maar we 
hebben er alle vertrouwen in dat we ook komend jaar weer samen 
naar een aantal interessante films kunnen gaan kijken.  
We zijn trouwens inmiddels met vier mensen met allemaal onze 
eigen voorkeuren en afwegingen. Bert van de Meeberg is sinds kort 
ook lid van de filmclub en heeft weer nieuwe verfrissende ideeën.  
 
We vertonen onze films op de volgende data: 
 

• Woensdag 21 september: For 
Sama, een documentaire als 
een liefdesbrief van een 
moeder aan haar kind. De 
documentaire biedt een 
intieme blik van binnenuit op 
vijf jaar opstand in Aleppo, 
Syrië. 
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• Woensdag 26 oktober: Le jeune Ahmed. Een intens portret 
van de Waalse regisseurs Dardenne van een jongere in de 
knoei. Ahmed is een dertienjarige scholier die onder invloed 
van een extremistische imam steeds verder radicaliseert. 

• Donderdag 19 januari: nog nader in te vullen, . 

•  Woensdag 15 februari: nog nader in te vullen 

•  Woensdag 8 maart: nog nader in te vullen  

• Woensdag 19 april: nog nader in te vullen 

 
Tijd en locatie: benedenzaal kerk. Koffie/thee vanaf 19.00 uur en 
start van de film om 19.30 uur. 
 
We zien weer uit naar fijne filmavonden met elkaar! 
 
Marijke Heersmink, Ina Luichies, Bert van de Meeberg en Ina 
Schottert 
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Samen aan Tafel       
 
1e en 3e donderdag van de maand met een uitzondering rond Kerst 
en Pasen. 
  
De data voor het najaar vindt u hieronder: 
01/09, 15/09, 06/10, 20/10, 03/11, 17/11, 01/12 en 15/12. 
Vanaf 17.45u bent u welkom, om 18.00u beginnen we met de 
maaltijd.  De eindtijd is 19.30u.  
 
De eerste maaltijd in de kerk vindt plaats op donderdag 1 
september. Samen eten doen we met iedereen, dus met mensen 
van binnen en 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 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 onderstaand 
telefoonnummer. We proberen de kosten laag te houden en vragen 
voor de maaltijd een vrijwillige bijdrage.  
 
Informatie: 
Jan Boogaard 06-24250941 
email:jhboogaard@dse.nl 

 

mailto:%20samenaantafel.best@gmail.com
mailto:jhboogaard@dse.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 gaan we ook weer kindernevendienst draaien voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We streven naar 2 bijeenkomsten 
per maand. In het kerkblad en in de nieuwsbrief kunt u lezen 
wanneer er kindernevendienst is. We starten in september 
en eindigen bij de vlinderdienst/ overstapviering aan het einde van 
het schoolseizoen. 
 
Voor het seizoen 2022-2023 zullen we dat weer met veel 
enthousiasme doen. 
Namens de leiding, 
Heleen, Ingrid, Tenny, Rosalie en Dirand 
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JeugdBOB 
 
JeugdBOB is een activiteitengroep voor de jeugd vanaf groep 7 van 
de basisschool tot en met de middelbare school. Met deze jongeren 
zoeken we naar saamhorigheid, (geloofs)verdieping en 
maatschappelijke betrokkenheid. Vrienden en vriendinnen van 
onze jeugd, die niet tot onze kerkgemeenschap behoren, zijn 
eveneens welkom om onze activiteiten bij te wonen. 
 
De JeugdBOB bestaat uit 2 leeftijdsgroepen: de JeugdBOBBIES voor 
de leeftijdscategorie van groep 7 en 8 en de JeugdBOB voor de 
leeftijdscategorie van 12 jaar en ouder. Beide groepen hebben hun 
eigen programma. Zo beginnen de JeugdBOBBIES om 17:00 u., 
waarna de overige JeugdBOB’ers om 18:00 u. aansluiten om 
gezamenlijk de maaltijd te gebruiken. Na de maaltijd wassen de 
JeugdBOBBIES af (uiterlijk om halfacht klaar) en hebben de jongeren 
van de JeugdBOB hun programma. Rond 20:30 u. sluiten we af. 
 
Een van de grootste en gezelligste activiteiten is het jaarlijkse kamp, 
waar ook de kinderen van de kindernevendienst welkom zijn om een 
gedeelte van het kamp mee te maken. Uiteraard hopen we in 2023 
opnieuw een jeugdkamp te kunnen organiseren. 

Om een deel van de 
kosten van het kamp 
te financieren 
organiseren we 

verschillende 
evenementen zoals 
een sponsordiner en 
een oliebollenactie. 

Voor het sponsordiner laat ons kookteam zien wat zij culinair in huis 
hebben en wordt de kerkzaal omgetoverd tot een gezellig restaurant. 
Voor dit jaar staat de oliebollenactie gepland op donderdag 30 
december.  
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Ook in het komende seizoen 2022/23 organiseren we voor onze 
jongeren weer een aantal activiteiten en een aantal zondagmiddag/-
avondbijeenkomsten met avondeten. Een exacte planning is op dit 
moment helaas nog niet beschikbaar. Zodra er data bekend zijn, 
zullen we deze niet alleen via onze eigen WhatsApp-groep, maar ook 
via het kerkblad en nieuwsbrief communiceren. 
 
P.S.: We zijn ook te vinden op Facebook (besloten groep): JeugdBOB 

& JeugdBOBBIES. We communiceren voornamelijk met 
WhatsApp. 

 Later zal meer info volgen, dus lees het kerkblad en de 
nieuwsbrief 

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

  

mailto:frans.strikwerda@gmail.com
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18+groep 
 
Voor de leeftijdscategorie van 18 tot ca. 30 jaar is de jeugdraad bezig 
om samen met ds. Angeliek Knol een gespreksgroep op te richten. 
We weten inmiddels dat er onder deze jong volwassenen best 
behoefte is om een eigen clubje te hebben waarin ze niet alleen met 
elkaar van gedachten kunnen wisselen over de thema’s die ook bij de 
JeugdBOB ter sprake komen, maar ook over zaken die in hun 
belevingswereld spelen. Juist omdat ze binnen onze 
kerkgemeenschap met elkaar vanuit de kindernevendienst en 
JeugdBOB zijn opgegroeid, kan de 18+groep een vertrouwde 
omgeving zijn, waarin ze hun gedachten en gevoelens kunnen uiten. 
Vorig seizoen hebben we een pilot-bijeenkomst gehad, dit jaar hopen 
we hier een (blijvend) vervolg aan te kunnen geven. 
 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: 
predikant@pknbob.nl  
Wil je liever eerst even contact of heb je vragen, dan kun je mailen 
naar hetzelfde adres. 
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Activiteiten vanuit de Ambtsgroep Pastoraat 2022-2023   
 

Jaarthema “Van binnen naar buiten” 
 
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 vorm 
gegeven in verschillende activiteiten. Indien nodig met minder 
mensen en anders georganiseerd. 
 

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.  
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Sommigen van u hebben één of meerdere vaste bezoekadressen en 
anderen bezoeken nieuw ingekomen 
leden of doen mee met de bezoekkring “In het Oog, In het 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: Jan Boogaard tel. 06-24250941 e-mail: 
jhboogaard@dse.nl  
Marianne Geerlof tel. 0499 313601 e-mail: 
megeerlof@hotmail.com 
 
 
Ontmoetingsochtenden voor senioren 
 
1x per maand “ Seniorenbijeenkomst “, op de 2 e donderdag van de 
maand. De eerste keer is er een begroetingsochtend op 8 
september. 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 8 
september. 
  

mailto:jhboogaard@dse.nl
mailto:megeerlof@hotmail.com
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De voorbereiding en begeleiding van deze bijeenkomsten wordt 
gedaan door een werkgroep. Contactadres: Marianne Geerlof 
0499-313601 megeerlof@hotmail.com 
 

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 22 september a.s. neemt Hans Vrijheid ons mee op een 
pelgrimstocht van Amsterdam naar ‘s Hertogenbosch. Aan de hand 
van een fotoreportage vertelt Hans over deze tocht. Dit is het eerste 
deel. De datum van het volgende deel 
wordt t.z.t. bekend gemaakt.  
 
Donderdag 24 november vertoont Arjen Schat ons zijn derde film 
over Best. Zijn eerste twee films zijn in Best vertoond en enthousiast 
ontvangen. Ze zijn ook op YouTube te zien. 
 
Informatie: Jan Boogaard tel. 06-24250941 e-mail: 
jhboogaard@dse.nl  

 
  

mailto: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         
21 december 2022. 

 
 
 
 
Zomerlunch 
 
Op dinsdag 4 juli 2023 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 informatie 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. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: 
Van buiten naar binnen. Het omgekeerde van ons jaarthema: Van 
binnen naar buiten. Je kunt denken aan wat soberder leven, minder 
consumeren, meer na denken, beter met je tijd omgaan. Toch is het 
fijn om ook van binnen weer naar buiten te keren, om zo ook 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. 
Dit project voor de spaardoosjes laat de diaconie ruim van te voren 
weten en is tegen die tijd in het kerkblad te lezen. Met Pasen hopen 
we dan de klinkende munten uit de spaardoosjes in de emmer te 
horen vallen. 
 
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 2023 is de sobere maaltijd op woensdag 1 maart. Tijdens 
de maaltijd wordt iets verteld over het veertigdagenproject.  
 
Datum: woensdag 1 maart 2023 
Plaats: kerkgebouw Best, aanvang 18.00 uur 
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Natuur- en stiltewandelingen gaan 15e seizoen in 
 
Van binnen naar buiten en omgekeerd 
Met de natuur- en stiltewandelingen gaan we inmiddels het 15e 
seizoen in. De formule blijft onveranderd: we maken in de loop van 
het jaar vier wandelingen in de nabije natuur, in elk jaargetijde één. 
We genieten daar met een wisselende groep deelnemers dus al vele 
jaren van. De naam ‘stiltewandeling’ is misschien misleidend, want 
we zijn niet de hele wandeling stil, maar slechts een gedeelte. Onze 
gids Hans Vrijheid vertelt onderweg zeer boeiende 
wetenswaardigheden over landschap en natuur. En we wijzen 
elkaar ook op het moois dat we ontdekken in de schepping. Maar 
het is wel zo: als je wat vaker stil bent en goed om je heen kijkt, dan 
zie en hoor je veel meer!  
Het jaarthema ‘Van Binnen naar Buiten’ past dus heel goed bij onze 
wandelreeks, want we gaan letterlijk naar buiten met elkaar. De 
paden op, de lanen in. Het omgekeerde is ook waar: ergens 
halverwege is er altijd een prachtige plek waar we ons – ieder op 
een eigen stekje – naar binnen keren en tien minuten lang echt 
helemaal stil zijn. Dan keren we dus van buiten naar binnen. Je kunt 
kijken, je kunt ook je ogen sluiten. We horen de vogels fluiten, de 
bladeren fluisteren, de wind ruisen en (eerlijk is eerlijk) in de verte 
soms wat verkeerslawaai of een laag overvliegend vliegtuig. Dat zijn 
vaak de meest waardevolle momenten, omdat je dit niet zo vaak 
doet. 
 
Dus, heb je nog nooit meegedaan en wil je het ervaren? Kom het 
gewoon eens proberen. De wandeling is nooit langer dan 4 of 5 
kilometer en het tempo is beslist gemoedelijk. Je hoeft je niet op te 
geven, maar je moet wel de betreffende zaterdagochtend uiterlijk 
9 uur bij de kerk in Best zijn, want we vertrekken stipt op tijd per 
auto naar het beginpunt van de wandeling. Heb je geen auto of wil 
je niet rijden, dan kun je altijd met iemand meerijden. Bij slecht 
weer wijken we uit naar een week later. 
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Je kunt eventueel tevoren je e-mailadres opgeven, dan krijg je 
vrijdagavond een melding als de wandeling niet doorgaat wegens de 
weeromstandigheden. 
 
Hieronder volgen de data voor het wandelseizoen 2022-2023: 
Herfstwandeling:  za.  5 nov. 2022 (uitwijk: 12 nov.) 
Winterwandeling: za. 28 jan. 2023 (uitwijk: 4 feb.) 
Lentewandeling:   za.  1 april 2023 (uitwijk: 8 april) 
Zomerwandeling:  za.  3 juni  2023 (uitwijk 10 juni)      
 
In het kerkblad van september maken we bekend in welke gebieden 
we dit jaar gaan lopen. Zoals gezegd: de formule van de natuur- en 
stiltewandelingen blijft onveranderd. Er is wel een verbreding van 
de organisatie: om Hans wat te ontlasten, verzorgt ondergetekende 
voortaan de communicatie. Wil je dus opgenomen worden in het e-
mailbestand om eventuele afgelastingen tijdig te horen, meld je dan 
bij: peter@peterblees.nl  (overigens is opname in dat bestand 
geheel vrijblijvend, je wandelt alleen mee als je kunt en zin hebt). 
 
We hopen dit jaar met veel mensen van binnen naar buiten te 
trekken. Wie weet wat dat met ons innerlijk gaat doen. 
 
Hartelijke groet, ook namens Hans, 
Peter Blees 
 

 

mailto:peter@peterblees.nl
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