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Leren en leven
in verwondering

D

e kerk is veelkleurig.
Zelfs in een klein dorp als Leersum zien we dat terug, zowel in de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen, als ook binnen onze eigen
parochie en gemeente.

Die veelkleurigheid is rijkdom en uitdaging tegelijk. De uitdaging willen we aangaan! Samen verlangen we ernaar om een krachtige geloofsgemeenschap te zijn,
waar mensen samen met anderen, in het licht van de woorden van God, en in de
voetsporen van Jezus, de zin van hun leven kunnen ontdekken.
U leest nu het nieuwe programma 'Vorming, toerusting en ontmoeting.' Een boekje van de geloofsgemeenschap St. Andries en de PKN gemeente rond de Johanneskerk.
Samen richten wij ons dit seizoen op verdieping van ons geloof; op het opdoen
van geloofskennis (leren) in gesprek met de samenleving, met kunst en cultuur,
tradities van de wereldkerk. We zoeken een vorm te geven aan onze gezamenlijke roeping om kerk van Christus te zijn anno 2017/2018. (leven)
Ook benutten we dankbaar vormen van spiritualiteit die ons helpen bij de druk
van werk, output, prestatie. Door stilte, gebed, muziek, meditatie een plaats te
geven, om gevoed te blijven en geïnspireerd. (verwonderen)
Zo willen we 'leren en leven in verwondering.' Verwondering heeft de beste dichters en theologen gedreven. Wie zich verwondert, ziet de schepping, de wereld,
alles wat er gebeurt, met nieuwe ogen. Ziet en denkt verder dan wat op het
eerste gezicht zichtbaar is. Wie zich verwondert, laat zich verrassen door het
gewone, of juist door een nieuw inzicht of gedachte. Augustinus noemt dat: 'zien
met de ogen van het geloof, omdat God ze geopend heeft.'
We hopen dat wij als parochie en gemeente in Leersum in het komend seizoen
sámen kunnen kijken. Leren. Leven. Ons verwonderen. U, jij, bent van harte
uitgenodigd!
ds. Evelyn Noltus (Johanneskerk)
Teun Monster (Johanneskerk)
Theo Wagenaar (geloofsgemeenschap St. Andries)
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1 | Catechese-nieuwe-stijl
voor 12-16 jarigen

D

e kerkenraad van de Johanneskerk hecht er aan de jongeren in de leeftijd
van 12–16 jaar te blijven betrekken bij het geloof en de kerk.
Daarom ben jij elke eerste zondag van de maand tijdens de kerkdienst van
harte welkom om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar te spreken over
wat het betekent om bij een kerk te horen, over geloven, maar ook over andere
onderwerpen die jij belangrijk vindt.
Als de jonge kinderen tijdens de dienst naar de nevendienst gaan, kunnen jullie
naar een eigen ruimte: Jeugdkerk in de Johanneskerk, dus JK in de JK.
Datum
Tijd
Locatie
Begeleiding

elke eerste zondag
van de maand v.a. 5 nov.
10.00 uur		
Johanneskerk
Teun Monster e.a.

2 | Geloof in je leven
gespreksgroep 17 - 25 jaar

M

isschien vraag je je ook wel eens af of 'geloven' wel iets voor jou is, en wat
je er eigenlijk aan hebt in je leven. Je bent bezig met opleiding, werk,
vrienden en relaties, sport en hobby - maar wat voegt 'geloof' daar eigenlijk aan toe? Vanaf september starten we een ontmoetingsgroep voor mensen
tussen ± 18 -25 jaar. Om te verkennen en onderzoeken of 'geloof', Bijbel, God,
Jezus, kerk, ook met jóuw leven te maken hebben. En ook om onderwerpen te
delen waar jij mee bezig bent en waar je wel eens met anderen over wilt praten.
De eerste bijeenkomst is geweest op donderdag 7 september, maar je kan nog
gemakkelijk invoegen.
Opgeven bij ds. Evelyn Noltus, predikantjohanneskerk@pknleersum.nl
Datum
Tijd
Locatie
Begeleiding
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Eerste bijeenkomst geweest, rest van de data in overleg
20.00 uur		
Johanneskerk
ds. Evelyn Noltus

3 | PopUpKerk Leersum
25-45 jaar (en jonger/ouder…)

Z

invol leven doe je niet (alleen) in de kerk.
Zinvol leven doe je iedere dag. Maar hoe
doe je dat? Hét antwoord daarop hebben
we niet. Mogelijke antwoorden zijn er wel.
Daarover praten, daar iets mee doen, dat wil
de PopUpKerk Leersum. PopUpKerk Leersum is
ontstaan vanuit de Johanneskerk, en wil gelegenheid bieden voor ontmoeting,
bezinning en inspiratie op plekken waar mensen elkaar ontmoeten, in een school
of café, in een bedrijf of in het bos, misschien zelfs in een kerkgebouw. Als we
elkaar ontmoeten mag het echt ergens over gaan. Alle vragen kunnen dus gesteld worden, alle antwoorden mogen gegeven worden. Samen praten over zinvol
leven in Leersum, samen zorgen voor zinvol leven in Leersum. Hier hebben we
het bijvoorbeeld over: Hoe vind ik voldoening in mijn werk? Hoe wil ik mijn tijd
besteden? Hoe kan ik in mijn werk bijdragen aan een betere wereld? Wat wil ik
mijn kinderen meegeven? Hoe kan ik er zijn voor mensen in de buurt die iemand
nodig hebben? Wat ga ik stemmen bij de verkiezingen en waarom?
Wil jij meedenken, meedoen? Een bijeenkomst organiseren? Een actie opzetten?
Laat het weten!
Begeleiding

Erik Wijnveen, mail@erikwijnveen.nl

4 | Inloopochtenden
voor iedereen

E

lke maand organiseren wij een inloopochtend in de ontmoetingsruimte van
de Johanneskerk. Een ieder die het gezellig vindt om een kopje koffie of thee
te drinken samen met anderen, elkaar te ontmoeten op een doordeweekse
dag, nodigen we hierbij uit. U bent van harte welkom! Heeft u vervoer nodig?
Neem dan even contact op met Corry Ruiten of Joke Stahlie.
Datum
Tijd
Locatie
Begeleiding

Vanaf dinsdag 4 oktober, elke eerste dinsdag van de maand
10.30 – 12.00 uur		
Johanneskerk
Corry Ruiten, tel. 451 409 en Joke Stahlie, tel. 410 631
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5 | Meditatiekringen
Stilte om te luisteren

M

editatie is een goede mogelijkheid om innerlijk tot rust te komen. In de
meditatiekring (bestaande uit leden van de Michaëlkerk en Johanneskerk, en open voor iedereen) leren we door oefening stil te worden, in
aandacht voor het hier en nu. Door middel van een korte schriftlezing of afbeelding richten we onze aandacht op God. Er komt ruimte om naar Hem te luisteren
en voor een stil gebed. Zo kunnen we zijn aanwezigheid in ons leven ervaren, niet
zozeer in ons hoofd, maar veel meer in ons hart. Na afloop is er gelegenheid om
ervaringen te delen. Er is volop ruimte in deze bijeenkomsten voor wie hiervoor
belangstelling heeft en wil proberen mee te doen. De kring komt bij elkaar op
woensdagochtend bij één van de deelnemers thuis of in één van onze kerken.
Opgave en informatie: Dick Schaap, tel. 0343 450 000, 37dschaap@casema.nl
Datum 		 woensdag, om de drie weken
Tijd 		 9.30 – 10.30 uur		
Locatie		 bij de deelnemers thuis
Begeleiding		 Dick Schaap en ds. Evelyn Noltus

W

ie wil mediteren vanuit de St. Andrieskerk is iedere maandagavond
welkom. Ons programma: muziek, stukje tekst, 25 minuten stilte,
muziek, het Onze Vader en een lied. Na afloop is er thee en wordt
een tekst gelezen.
Datum
Tijd:
Locatie
Begeleiding
6|

wekelijks maandagavond
20.00 uur, ruim op tijd komen
koffiekamer van de Andrieskerk, Engelberg 15
Marijke van Soest

6 | Professor, bestaat God?
Kan de universiteit dat uitzoeken?

I

n 2014 bestond de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar en mochten mensen al
hun vragen aan de universiteit voorleggen. De zevenjarige Anco had ook een
vraag: 'Bestaat God - kan de universiteit dat uitzoeken?' Sterrenkundige Peter
Barthel, hoogleraar astrofysica, waagde zich aan een antwoord, dat in Trouw verscheen. Naast verrukking over zijn aandoenlijke briefje werd er ook gemopperd,
met name door theologen die het een al te vrijzinnig verhaaltje vonden. Barthel
heeft zijn antwoord uitgewerkt tot een wat langer essay met als titel: 'Professor,
bestaat God?'
De eerste avond bespreken we de brief die professor Peter Barthel heeft geschreven aan de zevenjarige Anco en de tweede avond (9 november) zullen de astronoom Jacques Claas en de theoloog Epko Smit het essay van Barthel bespreken
vanuit de wetenschappelijke en theologische invalshoek.
Doelgroep: iedereen die 'verwonderd' is over het mysterie van het bestaan en die
zowel geïnteresseerd is in een theologische als een wetenschappelijke benadering van dit mysterie. In het bijzonder nodigen we de (groot)ouders uit die met
hun (klein)kinderen willen spreken over geloofsvragen.
Datum 		 donderdag 12 oktober en 9 november 2017
Tijd 		 20.00 uur		
Locatie		Johanneskerk
Begeleiding		 Teun Monster, Epko Smit (1e avond), Jacques Claas (2e avond)
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7 | 500 jaar Reformatie
oecumenische herdenking

E

ind oktober 2017 wordt herdacht dat 500 jaar geleden Luther de Reformatie
begon. In Leersum willen de PKN kerken en de katholieke geloofsgemeenschap St. Andries dit in oecumenisch verband herdenken. Voor beide geloofsrichtingen vormde de Reformatie immers reden om elkaar in de 16e en 17 e eeuw
te vuur en te zwaard bestrijden. In de loop van de tijd zijn we daar gelukkig
anders tegenaan gaan kijken.
In de eerste plaats wordt op zondag 29 oktober een oecumenische dienst om
10.00 uur in de Johanneskerk georganiseerd waarin zowel een PKN predikant en
een vertegenwoordiger van de Andriesgemeenschap zullen voorgaan.
Op 30 oktober staat een oecumenische bijeenkomst in de R.K. kerk te Leersum om 20.00 uur
op het programma. Sprekers zijn de Lutherse predikant Wim van Beek en de katholieke theoloog
prof. Marcel Poorthuis die een inleiding zullen
verzorgen. Hoofdthema van de avond is 'De betekenis van de reformatie voor de eigen kerk of
geloofsgenootschap, en voor de ontwikkeling van
de oecumene in Nederland'. Wat zijn de kansen
en de hinderpalen in deze ontwikkeling? Na de inleidingen is er gelegenheid voor aanwezigen om
vragen te stellen.
Inleider en gespreksleider is Teun Monster (historicus), de avond wordt afgesloten door een van
onze plaatselijke predikanten.
Wij zien het als een positief en hoopvol teken dat
protestanten en katholieken gezamenlijk over dit
onderwerp kunnen reflecteren.

Datum

zondag 29 oktober 2017, 10.00 uur
dinsdag 31 oktober, 20.00 uur
Locatie
Johanneskerk (29 oktober)
St. Andrieskerk (31 oktober)
Begeleiding Theo Wagenaar, Teun Monster
Entrée
vrijwillige bijdrage voor 31 oktober
(richtlijn € 5,-)
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8 | Klooster-retraitedag
Herademen

D

e moderne mens is veelal 'druk' en altijd maar bezig. We komen vaak tijd
tekort om eens stil te staan bij de vraag wat ons beweegt en drijft.
In oecumenisch verband is gezocht naar een mogelijkheid van een 'dag
voor jezelf om te kunnen herademen'. Dit doen we in het Dominicanenklooster
in Huissen. Hier ervaren we de kracht van de stilte, met het kloosterritme als
inspiratiebron. Om 8.00 uur beginnen we met een laudendienst. Daarna is er een
ontbijt – dat we zelf meenemen. Is dit tijdstip voor u te vroeg dan moet u uiterlijk
om 9.30 uur, dus na het ontbijt, daar aanwezig zijn om nog te kunnen deelnemen.
Vervolgens zijn in het programma meditatieoefeningen, tekstlezingen in stilte en
reflecties opgenomen, een warme maaltijd om 12.45 uur en een souper om 17.30
uur. De dag wordt beëindigd met een vesperviering.
We proberen zoveel mogelijk gezamenlijk naar Huissen te reizen.
Opgave en informatie: Theo Wagenaar, tramwagenaar@hetnet.nl,
tel. 0343-414718 of Teun Monster, monst104@planet.nl.
Datum
Tijd
Locatie
Begeleiding
Entrée

vrijdag 3 november 2017
8.00 uur – 19.15 uur		
Dominicanenklooster Huissen
Theo Wagenaar, Teun Monster, Henk Jongerius, Dominicaan,
dichter en Theo Menting, kerkmusicus
zie website www.kloosterhuissen.nl / € 59,- € 79,- € 89,(Er is de mogelijkheid van een financiële ondersteuning;
vertrouwelijke behandeling is verzekerd.)
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9 | De verdieping

D

e zondagse kerkdienst beleven wij ieder op eigen manier. Tijdens 'De verdieping' willen we na afloop van de dienst met elkaar delen wat ons raakte,
wat bleef hangen, wat schuurde of vragen opriep. Het gaat hierbij niet zozeer om de vraag "wat vond je van de preek", maar om de vraag: "waar raakt de
liturgie/een gebed/een lied/de preek aan jouw geloof en jouw leven?"
Met een kop koffie gaan we na de dienst in de achterzaal met elkaar in gesprek.
Datum 		 zondag 5 november 2017 en zondag 18 februari 2018
Tijd 		 11.30 – 12.30 uur		
Locatie		Johanneskerk
Begeleiding		 ds. Evelyn Noltus

10 | Samen een boek lezen
Maan en zon - Stefan Brijs

M

et een aantal mensen hetzelfde boek lezen en er dan later samen van
gedachten over wisselen. Dat kan tot mooie en boeiende gesprekken
en nieuwe inzichten leiden. Dit seizoen willen we vier literaire boeken
bespreken. Op de eerste avond spreken we af welke boeken we wanneer aan de
orde stellen.
We beginnen met 'Maan en Zon'. Het verhaal speelt zich af op
Curaçao en wordt verteld door broeder Daniël, een priesteronderwijzer. Via hem maken we kennis met drie generaties
Tromp: taxichauffeur Roy, zijn zoon Max, die onderwijzer had
willen worden, en diens getalenteerde zoon Sonny. Een belangrijke rol speelt Max' moeder, de rechtschapen Myrna. Grootvader,
vader en zoon streven er elk op hun manier naar om hun dromen
waar te maken. Al zijn de tijd en de omstandigheden waarin zij
leven verschillend, zij blijven door de familieketen met elkaar verbonden. 'Maan
en zon' heeft een mooie verhaallijn en is tot op het laatst spannend en verrassend.
Datum 		
maandag 6 november 2017
Tijd 		 20.00 uur
Locatie		 Hanny van Schaik, Pr. Beatrixlaan 10, Leersum
Begeleiding		 Teun Monster

10 |

11 | Bezoek kapel met ikonen

D

ominee Pieter Masmeijer heeft in zijn tuin een kapel die van binnen een
oosters-orthodox gevoel geeft. Tijdens zijn periode als dominee in Amstelveen maakte hij jaarlijks een pelgrimstocht naar de Heilige Berg Athos
in Griekenland. In een nogal onherbergzaam gebied vindt je daar zo'n twintig
orthodoxe kloosters. In deze periode is hij begonnen met een verzamelen van
ikonen uit de hele wereld. Zijn liefde voor en kennis over de orthodoxe kerk en de
ikonen deelt ds. Masmeijer nog steeds graag met belangstellenden. "Ik maak van
onze keuken dan een bioscoopje en vertoon met eigen toelichting een beamerfilmpje over de H. Berg Athos (kloosters - ikonen) en daarna naar onze kapel,
waar ik eventueel een korte byzantijnse gebedsviering kan houden en uitleg kan
geven bij de ikonen."
Opgave: Theo Wagenaar, tramwagenaar@hetnet.nl
of Teun Monster, monst104@planet.nl

Datum 		 donderdagmiddag
		 23 november 2017
Tijd 		 14.00 – 16.00 uur		
Locatie		 Zegveld (bij Woerden)
		 We proberen zoveel mogelijk
		 gezamenlijk naar Zegveld
		 (bij Woerden) te reizen.
Begeleiding		 Theo Wagenaar en
		 Teun Monster
Kosten		 € 10,-

12 | Vespers in de Adventstijd

D

ecember is altijd druk, met korte dagen en veel te doen. Soms is er bijna
geen tijd om stil te zijn. Daarom houden de geloofsgemeenschap St. Andries
en de Johanneskerk-gemeente op drie achtereenvolgende dinsdagavonden
in de periode van Advent een kort avondgebed/vesper. Een half uur rust, zingen,
bijbelwoorden, gebed en stilte rondom het woord 'Verwachting'.
Nadere informatie over plaats en tijd volgt in november via diverse kanalen.
Theo Wagenaar en ds. Evelyn Noltus
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13 | Samen een theologisch/
		 filosofisch boek lezen

		 Wat is God? - Ton de Kok

I

n de eerste helft van het jaar 2018 lezen en bespreken we een aantal hoofdstukken uit het boek 'Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek'. De schrijver van dit boek is Ton de Kok, gepromoveerd in de geesteswetenschappen,
oud-marinier, voormalig lid van de Tweede kamer en docent godsdienstfilosofie
op een middelbare school in Amsterdam. De centrale vraag in de boek is: Waarom
is er iets en niet niets? Vijf entwintighonderd jaar hebben filosofen, schrijvers en
dichters met dat mysterie geworsteld. In korte, prettig en begrijpelijk gescheven hoofdstukken gaat Ton de Kok op zoek naar het idee en beeld van God dat
filosofen en schrijvers als o.a. Plato, Augustinus, Thomas van Aquino, Spinoza,
maar ook Thomas Mann, Albert Camus en Harry Mulisch hebben. Een leerzaam
avontuur.
Op de eerste avond, waarop Theo Wagenaar en Teun Monster
elk een aantal filosofen schrijvers aan de orde zal stellen, bespreken we in welke frequentie we verder bijeenkomen.
Datum
Tijd
Locatie
Begeleiding
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donderdag 18 januari eerste bijeenkomst
20.00 uur		
Johanneskerk
Theo Wagenaar en Teun Monster

14 | Zin in Film

		 Spiritueel filmfestival

D

e PKN-gemeenten in Driebergen, Doorn, Maarn, Leersum, Amerongen en
Woudenberg en de RK St. Maartenparochie op de Utrechtse Heuvelrug organiseren in januari 2018 gezamenlijk een filmevenement: Zin in Film.
Elke woensdag- en vrijdagavond tussen 10 en 30 januari wordt er in een plaats
op de Heuvelrug een film vertoond met daarna een nagesprek en verdiepingsmoment.
Op 10 januari begint het filmfestival met een inleiding van Tjeu van den Berk over
de rol van film en beeld in het geloof.
Voor de kinderen is er op 24 januari een Disneyfilm en 's avonds voor de ouders
een lezing van Tim Schillings over Disneyfilms en geloofsopvoeding.
Nadere informatie volgt.
Datum 		
woensdag- en vrijdagavonden van 10 – 30 januari 2018
Tijd 		 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur		
Locatie		 diverse kerken op de Utrechtse Heuvelrug
Begeleiding		 diverse gespreksleiders

15 | Muziek uit de hemel!
		 Russisch Orthodoxe Kerkmuziek

O

p dinsdag 23 januari, laat ds. Theo Hop uit Hillegom in de Johanneskerk
muziek horen uit Russisch Orthodoxe Kerk. Hij is een groot kenner van deze
muziek. Iedereen die deze muziek hoort is onder de indruk: De meeslepende melodieën, de lage basstemmen, de muzikale afwisselingen. In de met veel
kaarsen en iconen versierde kerk klinkt deze muziek op zijn mooist. Uitgelegd
wordt waarom er geen muziekinstrumenten gebruikt worden. Waarom men in
Rusland staat in de kerkdienst. Waarom er zoveel kaarsen branden. En veel andere vragen. Het wordt een avond waar u met veel goede herinneringen aan terug
zult denken.
Datum 		 dinsdag 23 januari 2018
Tijd 		 20.00 uur		
Locatie		Johanneskerk
Begeleiding		 Theo Wagenaar en Teun Monster
Entree		 vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5,-)
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16 | Is het de schuld
		 van de ENE?
		 Sam Janse

S

am Janse (1949) was predikant in onder meer Woerden en Driebergen, en
docent Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Eind 2016 verscheen zijn boek 'Is het de schuld van de ENE?'

In dit boek gaat Janse in gesprek met oa. Paul Cliteur. Deze stelt vragen zoals: "Zit
het niet in het hart van de monotheïstische religies, in jodendom, christendom en
islam, dat mensen elkaar met geweld tot hun religie proberen te bekeren? Ligt
er in de bronteksten, in de Bijbel en de Koran niet de oorzaak van intolerantie
en geweld?" Sam Janse gaat in zijn boek in op deze vragen en probeert het gelijk
en het ongelijk van Cliteur e.a. duidelijk te maken. Cliteur reageert daar weer
op en zo proberen beiden het gesprek tussen gelovigen en seculieren verder te
brengen.
Op deze avond gaan we met Sam Janse in gesprek over de vragen rond geweld
en religie.
Datum 		 donderdag 8 maart 2018
Tijd 		 20.00 uur		
Locatie		Johanneskerk
Begeleiding		 Theo Wagenaar en Teun Monster
Entrée		 vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5,-)
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17 | De bijbel in een uur,
		 én friet-uur
		 Feestelijke middag met Kees Posthumus

O

p 14 maart 1993 werd Evelyn Noltus bevestigd als predikant in Utrecht. Dit
25-jarig jubileum wil zij graag op ludieke wijze vieren en ze biedt ons een
feestelijke middag aan.
Oude verhalen vroom en vrolijk opnieuw verteld, in een sprankelende voorstelling van Kees Posthumus, verhalenverteller, met accordeonist Caroline in 't Veld.
In 'De bijbel in een uur' komen in een hoog tempo bekende en minder bekende
bijbelverhalen voorbij, van Genesis tot voorbij Pasen, in verhalen en liedjes. Kees
Posthumus wil zijn publiek verrassen, vermaken en tot nieuwe inzichten brengen.
Na de voorstelling, vanaf 15.30 uur, zal een mobiele frietkraam buiten de kerk
voor alle aanwezigen een portie heerlijke biologische frietjes bakken. De middag
is rond 16.30 uur afgelopen.
Voor de kinderen die de voorstelling nog niet mee kunnen maken, is er oppas en
een eigen creatieve invulling (alleen tijdens de voorstelling).

Datum
Tijd
Locatie
Begeleiding

zaterdag 17 maart 2018
14.30 uur		
Johanneskerk
Kees Posthumus
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Johanneskerk Leersum

Contact
Voor aanmeldingen en voor vragen over de
vermelde activiteiten kunt u zich wenden tot:
Ds. Evelyn Noltus
predikantjohanneskerk@pknleersum.nl
Teun Monster
tjmonster@planet.nl
Theo Wagenaar
tramwagenaar@hetnet.nl

Johanneskerk
Lomboklaan 9
3956 DE Leersum
 0343 - 452 529
 www.pknleersum.nl/johanneskerk
St. Andrieskerk
Engelberg 15
3956 VL Leersum
 0343 - 451 331
 www.parochie-sintmaarten.nl
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