VAN BINNENUIT NAJAAR 2014
Iedereen is welkom, kerkelijk of niet
Informatie over en opgave voor de activiteiten (tenzij anders aangegeven): Ga naar de website:
www.van-binnenuit.nl. U kunt ook bellen naar Anneke van Exel, tel.: 39 76 385 of Rina van den
Broeke, tel.: 39 68 145. Bij geen gehoor graag inspreken. U wordt dan teruggebeld.
ACTIVITEITEN OVERDAG
Kaarsje aansteken op zaterdag 1 november
Alle mensen, gelovig, kerkelijk of niet, zijn van harte welkom in de Nieuwe Kerk op zaterdagmiddag 1
november van 16.00 tot 18.00 uur. U kunt in de kerkzaal een kaarsje aansteken ter gedachtenis van
een gestorvene. Daarna is het mogelijk naar de muziek luisteren of zomaar rustig te zitten. Maar even
binnenlopen , om alleen een kaarsje te ontsteken, is ook prima. Natuurlijk is er ook koffie en thee.
Vorig jaar zagen we verschillende kinderen die graag , samen met een ouder, deelnamen aan dit
ritueel. Kom gerust ook eens langs !
Ouderengespreksgroep
Elke zes weken verzamelt zich een groep ouderen in de Nieuwe Kerk. Eerst wordt er koffie gedronken
en wisselen we uit wat er gaande is. Dan volgt er een gesprek waarvan één van de deelnemers
meestal het onderwerp aandraagt. Als de groep niet te groot is komt iedereen aan het woord. Er is
nog een aantal plaatsen vrij! We komen bij elkaar op donderdag 28 augustus, 2 oktober en 27
november van 10.30 tot 12.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Meditatie op de maandagochtend
Een groep vrouwen komt iedere maandagochtend bij elkaar om te mediteren. Dit vindt plaats bij één
van de deelnemers thuis. Uit een meditatiegroep is dit initiatief ontstaan.. Nieuwe mensen zijn van
harte welkom. Ds Susan Karreman is vier keer per jaar bij deze groep aanwezig. We bespreken dan,
naast de meditatie, hoofdstukken uit het boek van Leo Fijen ‘De reis van je hoofd naar je hart’. In het
najaar zal dat zijn op maandag 29 september en 24 november.
De Ontmoeting.
De Ontmoeting is een open ontmoetingsplaats voor mensen uit de wijk en van de kerk. U kunt er
anderen leren kennen en met hen in gesprek gaan. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten. In
het voorjaar hadden we bijvoorbeeld een middag over diepzeeduiken, de elf steden, een quizmiddag
en een middag met oude spelletjes van vroeger. We komen om de week bij elkaar in de Nieuwe Kerk,
Steenvoordelaan 364 van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de kerk open. Ter bestrijding van de
onkosten vragen we per keer een kleine bijdrage. De richtprijs daarvoor is € 2,- Informatie bij Annelies
Aalders en Karla Zwijgers tel 3934172 of Rijn en Siebrigje van Kooij tel 3944508
Religie en geloven in een postmoderne tijd
Heeft religie in deze tijd, waarin God steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, nog bestaansrecht?
Op deze vraag wil de Canadese filosoof Charles Taylor een bevestigend antwoord geven. Hij helpt in
zijn boek om onze tijd te verstaan en te bevragen. We zullen gedeelten uit zijn boek ‘Een seculiere tijd’
lezen. Te koop voor € 34, 95,- In verband met de prijs valt te overwegen het boek in tweetallen aan te
schaffen. Het is geen makkelijk boek maar heeft veel te bieden. We komen bij elkaar op
woensdagochtend 24 september, 29 oktober en 26 november van 10 tot 11.30 uur in de Nieuwe Kerk,
Steenvoordelaan 364. Vooraf is er koffie. Deze groep zal geleid worden door filosoof Bob Lanswyer en
ds Susan Karreman
Film: Amour
Deze film gaat over de twee gepensioneerde muziekleraren Georges en Anne, van wie Anne een
herseninfact krijgt. De aftakeling die hiervan het gevolg is stelt de relatie tussen beiden zeer op de
proef. Ook de relatie met de dochter, die met haar gezin in het buitenland woont, komt onder druk te
staan. Dit drama won een Oscar in de categorie ‘beste buitenlandse film’.De film kan worden bekeken
op dinsdagmiddag 16 september van 14.30 tot 17.00 uur in de Lucaszaal van de Bonifatiusparochie,
Van Vredenburchweg 67. Kosten: € 2,50,Film: The help

Deze film gaat over twee zwarte huishoudsters die ongeveer vijftig jaar geleden voor jonge blanke
vrouwen werken in Mississippi. De slavernij is weliswaar afgeschaft maar de rassenscheiding viert
hoogtij. De vrouwen worden op alle mogelijke manieren uitgebuit en vernederd. Een journaliste die op
bezoek is bij één van de blanke vrouwen en ziet wat er gebeurt vraagt de vrouwen hun verhaal te
vertellen. Dit moet echter zeer voorzichtig gebeuren omdat mensen om minder worden gelyncht. Deze
film kan worden bekeken op dinsdagmiddag 2 december van 14.30 tot 17.00 uur in de Lucaszaal van
de Bonifatiusparochie, Van Vredenburchweg 67. Kosten: € 2, 50,KINDEREN EN JONGEREN
Kindercatechese Oude Kerk
Een jaarlijks terugkerend festijn: drie gezellige bijeenkomsten waarin we met elkaar op zoek gaan naar
de ins en outs van het Kerstfeest en natuurlijk ook onze handen laten wapperen. Na een verhaal en
een goed gesprek gaan we onder de deskundige leiding van Wilma creatief aan de slag met het
Kerstthema. Iedereen tussen de 6 en 12 jaar is van harte welkom en neem vooral een vriendje of
vriendinnetje mee als je dat leuk vindt! Op maandagmiddagen 8, 15 en 22 december, van 15.30 tot
17.00 uur in Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3. Info: ds. Michiel de Leeuw,
email: dsmdeleeuw@gmail.com tel.: 0642089096
Kindercatechese Nieuwe Kerk
Op de kindercatechese zal het dit najaar gaan over dieren in de Bijbel. De meeste kinderen houden
van dieren en het zal hen verrassen dat ook in de Bijbel dieren een grote rol spelen. Spelenderwijs en
met behulp van creatieve verwerking worden ze vertrouwd gemaakt met een aantal Bijbelverhalen.
Florence Kuipers en Nel van Tol zullen de groep leiden. Op de vrijdagmiddagen 31 oktober, 7, 14, 21
en 28 november van 16.00 tot 17.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.Vanaf 15.30 uur
zijn de kinderen welkom en staat er drinken klaar. En neem je vriendje of vriendinnetje mee !
Info: Florence Kuipers email: ffkuipers@ziggo.nl tel.:0702159349
‘Geloven 2.0’ : Gespreksgroep vanaf 16 jaar
Een gespreksgroep voor jongeren van 16 jaar en ouder, die eens bewust en kritisch over hun geloof
willen nadenken. Wat heb je meegekregen en wat kun je daar nog mee? Hoe kijk je aan tegen God,
Jezus, de bijbel, het leven en de wereld? Waar loop je tegenaan, waar heb je vragen bij, wat inspireert
je, wat spreekt je aan? Aan het eind van het seizoen is er de mogelijkheid om openbare belijdenis van
je geloof te doen, maar alleen als je daaraan toe bent. Deze groep zal maandelijks bij elkaar komen in
de Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3. De datums spreken we onderling af. Info: ds Michiel de
Leeuw, email: dsmdeleeuw@gmail.com tel.: 0642089096
REIS NAAR ISRAËL OKTOBER 2015
Van 11 tot 19 oktober 2015 reizen we, bij voldoende belangstelling, door Israël.
De bekende toeristische punten zullen worden aangedaan: Massada, Dode Zee, Yad Vashem, de
grotten van Ein Gedi en Nazareth.Maar ook zullen er ontmoetingen zijn met Joodse Israëli's en met
Palestijnse christenen Zo kunt u zelf een beeld kunt krijgen van de buitengewoon ingewikkelde
situatie. We hopen ook een synagogedienst mee te maken. Deze reis zal onder leiding staan van ds
Anne Marijke Spijkerboer. U kunt zich nu al opgeven.
ACTIVITEITEN IN DE AVOND
The Bethlehem Experience !
Na het grote enthousiasme van de bezoekers van vorig jaar, wordt nu een geheel nieuwe avond rond
het thema van Kerstmis georganiseerd. Het oude Kerstverhaal zal op muzikale, creatieve en
humoristische wijze worden verbeeld. Er is sprake van een uniek concept waarin muziek, filmbeelden,
zang en voordracht bij elkaar komen. Ook voor kinderen en jongeren is dit aanbod door de grote
afwisseling en vaart geschikt. Het ritmisch koor St. Bavo Rotterdam zal meewerken. Deze
‘experience’ wordt voorbereid en gepresenteerd door Arthur Vos, musicus en Hans Uijlenbroek,
dirigent van het koor. Ter bestrijding van de onkosten zijn we genoodzaakt een kleine bijdrage te
vragen: Volwassenen: € 5,-. Kinderen tot 14 jaar € 2,- Deze bedragen zijn inclusief een consumptie.
U kunt het meemaken op vrijdagavond 12 december. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Het
programma zal duren van 20.00 tot 21.30 uur.

Jodendom en wij: Het leerhuis
In de vorm van een leerhuis, waarin studie en gesprek centraal staan, zal ds Anne Marijke Spijkerboer
drie avonden leiden op het snijpunt van Jodendom en Christendom. De Grote Verzoendag op
woensdagavond 10 oktober. Hoe viert de synagoge deze dag ?. Wat is het verschil met 'verzoening' in
het christelijk geloof? Welke rol speelt verzoening voor ons zelf? Gebed op woensdagavond 12
november. Wat betekent het gebed zowel in de Joodse als in de christelijke traditie ? Kunnen we
persoonlijk bidden of weten we de woorden steeds moeilijker te vinden? Jeruzalem op
woensdagavond 3 december.Geen stad is zo omstreden als Jeruzalem. Wat voor rol speelt Jeruzalem
in zowel de Joodse traditie als de christelijke traditie? Wat kan er concreet worden van onze
verwachtingen rond het hemelse en het aardse Jeruzalem? De bijeenkomsten vinden plaats in de
Oude Kerk, Herenstraat 62b van 20.00 tot 22.00 uur.
Groepen voor christelijke meditatie
In de wirwar van het huidige meditatieaanbod kan het een veilig idee zijn mediteren te gaan leren
tegen de achtergrond van de christelijke traditie. We oefenen een vorm van meditatie met behulp van
een inspirerende tekst. Deelnemers noemen als resultaat van hun inspanningen een verdiept geloof,
meer rust en een betere concentratie op het wezenlijke. Er zijn verschillende meditatiegroepen onder
leiding van ds. Susan Karreman. Wilt u mee gaan doen, neem dan eerst contact op. Er is niet altijd
plaats. De bijeenkomsten zijn van 20.00 – 21.30 uur in Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.
Meditatiegroep A op de donderdagen 25 september, 30 oktober en 27 november
Meditatiegroep B op de maandagen 15 september, 13 oktober en 17 november
Meditatiegroep C op de donderdagen 18 september, 16 oktober en 20 november
De Verdieping’ : Gespreksgroep 25 – 50 jaar
Deze groep, die vorig jaar is gestart als Kring 50-, is bedoeld om met elkaar de diepte in te gaan. Om
van gedachten te wisselen over geloofs- en levensvragen die raken aan onze eigen ervaringen. Dit
gesprek willen we voeren op een afwisselende manier, aan de hand van een hoofdstuk uit een boek,
een actueel artikel, een prikkelend Bijbelverhaal, een gedicht of preek. Onze eigen vragen en
gedachten, ideeën en meningen komen dan vanzelf ter sprake. We komen één keer per maand bij
elkaar op de woensdagavond, van 20.30 tot 22.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364. De
datums worden vastgesteld in overleg. Iedereen binnen deze leeftijdsgroep van harte welkom. Het
maakt niet uit hoe regelmatig je komt. Info: ds. Michiel de Leeuw, email: dsmdeleeuw@gmail.com tel.:
0642089096
Druk-druk-druk
De groep druk-druk bestaat uit mensen van tussen de 45 en 67 jaar. Dat betekent dat werk, maar ook
werkeloosheid, ouder wordende en zieke ouders vaak gespreksthema zijn. Om de paar maanden
lezen we een ander boek. Tot nu toe waren dat o.a. Marcus Borg (Het hart van het christendom),
Carel ter Linden (Wat doe ik hier in Godsnaam) en Abraham Joshua Heschel (God zoekt de
mens).We komen bij elkaar. op de donderdagen 25 september, 23 oktober en 27 november, van
20.00 tot 22.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364
Open Cirkel
De Open Cirkel is een laagdrempelige groep die bestaat uit protestantse en rooms-katholieke mensen
van ongeveer tussen de 50 en 67 jaar . Er is veel gelegenheid voor onderling contact. Iedere avond
staat op zichzelf, waardoor nieuwe mensen makkelijk mee kunnen gaan doen. We bespreken
onderwerpen, kijken films en eten ook soms met elkaar. Uit deze cirkel is sinds kort een loopgroep
gevormd die op een aantal avonden per week vanaf het Kruispunt gaat wandelen. Ook daarbij zijn
nieuwe mensen van harte welkom. We komen iedere tweede dinsdag van de maand bij elkaar in het
Kruispunt, Dr. H.J. Van Mooklaan 33 van 19.30 tot 21.00 uur.
‘Groeien in geloof’: gespreksgroep over geloofsopvoeding
Een gespreksgroep over geloofsopvoeding, bedoeld voor ouders van jonge kinderen tot ongeveer zes
jaar. We willen met elkaar het gesprek aangaan over vragen als: wat betekent de komst van onze
kinderen in ons leven en met betrekking tot ons geloof? Wat hebben we zelf meegekregen en wat
willen we doorgeven? Het zal gaan over opvoeding, rituelen, feesten, verhalen, communicatie met
kinderen over God, over goed en kwaad, etc. Frequentie, datums en tijdstip van de bijeenkomsten
worden onderling afgesproken We komen bij elkaar in het huis van één van de deelnemers.Info: ds.
Michiel de Leeuw, email: dsmdeleeuw@gmail.com tel.: 0642089096

