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Het komend seizoen willen we elkaar als gemeenteleden graag ontmoeten. Erg 

fijn dat dit weer live kan, maar ook enkele zoomontmoetingen zullen blijven. 

We hebben een mooi afwisselend programma samengesteld met veel bekende 

groepen en daarnaast ook enkele mooie en verrassende nieuwe initiatieven.  

Het jaarthema ‘Van u is de toekomst’ zal in veel bijeenkomsten een rol spelen. 

We wensen je veel plezier in de ontmoetingen en hopen dat je er samen met 

anderen tot bloei mag komen! 

Ds. Corinne Groenendijk  

tel. 0346- 785842  

crgroenendijk@hetnet.nl 

 

Dit jaarprogramma is samengesteld door de diverse werkgroepen 
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De betekenis van de bijbel de tijden door  

Tweede serie avonden rond het boek “De bijbel, een geschiedenis” 

De Bijbel is het belangrijkste boek van de 

westerse cultuur; gelovigen laat het zien hoe te 

leven en voor niet-gelovigen is het één van de 

grote werken uit de wereldliteratuur. In ‘De 

Bijbel. Een geschiedenis’ voert John Barton je als 

lezer soepeltjes door de wereld die er achter de 

bijbel met zijn verschillende teksten schuilgaat 

en hoe gelovigen er vervolgens eeuwenlang mee 

verder zijn getrokken.  

Het vorige seizoen wist Barton ons ongelofelijk 

te boeien in zijn beschrijving van het ontstaan 

van de delen van de bijbel. We maakten kennis 

met de wereld aan betekenis van de bijbel voor 

joodse, christelijke en literaire lezers. 

Dit seizoen zal Barton ons laten zien hoe 

Middeleeuwers en reformatoren, verlichtingsdenkers en postmodernen en 

tenslotte Barton zelf de bijbel lezen. Daarbij is opnieuw de spannendste vraag 

hoe we ons zelf door de bijbel laten aanspreken.  

Van harte welkom om je mee te laten voeren door de weerbarstige en 

intrigerende geschiedenis van bijbel en zijn lezers, die zich allen op eigen wijze 

lieten aanspreken door dit voluit menselijke en geïnspireerde boek. 

 

Data:  29 september, 13 oktober, 10 november en 15 december 

Tijd:  20.00 uur 

Plaats:   Open Hof 

Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk en Kees van Rooden 

Informatie en Kees van Rooden tel. 0346-573078 

aanmelding: cede@telfort.nl 

mailto:cede@telfort.nl
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Meditatiekring: voor stilte opengaan 

Stilte is de overbodigheid buiten laten 

stilte is een woord teveel 

stilte is wachten 

stilte is zwijgtaal 

stilte is de ademhaling van de geest 

stilte is God 

We leven in een tijd vol informatie, prikkels en duizend leuke dingen om te 

doen. Velen genieten van de verrassing en levendigheid die dat geeft. Tegelijk 

verlangen mensen naar rust.. In het coronajaar deden ze er goede ervaring 

mee op. Of ze konden ondanks de tijd toch geen rust vinden. 

In deze kring onderzoeken we hoe we open kunnen gaan voor stilte en hoe er 

meer balans kan komen met de drukte in je bestaan. We zullen ontdekken dat 

in de stilte de stem van God kan gaan spreken. We staan stil bij twee gelovigen 

die dat ervaren hebben; Franciscus van Assisi en Dietrich Bonhoeffer. Tot slot 

richten we ons op de aanwezigheid van God in de stilte. Elke keer lezen en 

bespreken we wat korte teksten uit de reader, die gevolgd wordt door een 

meditatieoefening. 

 

Data:  14 september, 5 oktober, 9 november en 7 december  

  (voor wie wil vanaf januari maandelijkse bijeenkomsten) 

Tijd:  20.00 – 22. 00 uur 

Plaats:   Open Hof 

Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk en Ada van Achterberg 

Aanmelding: tel. 0610719887 adavanachterberg@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:adavanachterberg@hotmail.com
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Opvoeden met geloof: inspiratieavond advent 

 

 

In de tijd voor advent houden we een inspiratieavond voor ouders over 

geloofsopvoeding. Hoe leef je met je kind(eren) toe naar kerst? Met muziek, 

een knutsel of het kijken van onlineprogramma’s? We wisselen mogelijkheden 

uit en laten ons inspireren. Geeft het nieuwe kansen nu we veel thuis zijn met 

de kinderen ook voor de geloofsopvoeding?  

 

Datum:  woensdag 3 november 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur  

Plaats:   via zoom, of bij iemand thuis 

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk en Margot de Vries 

Aanmelding:  margotdevries@hotmail.nl 

  

 

 

 

 

mailto:margotdevries@hotmail.nl
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Gespreksgroep 20+ ‘Breng spirit in je leven’ 

‘Leef opstanding en opgewekt’ 

 ‘Wie gelooft kijkt verder’ 

 ‘Met God is te praten’ 

Hoe leef je met meer spirit? De uitspraken uit het boekje ‘tegelteksten en 

screensavers’ roepen veel op. Al snel krijgen we aan de hand van de teksten en 

toelichtingen een goed gesprek over hoe je met inspiratie of geloof kunt leven. 

De toelichtingen geven ons een inkijkje in hoe mensen optrekken met 

Bijbelverhalen. Aan ons de vraag hoe we dat zelf zien.  

Het afgelopen jaar raakten we met een groep twintigers hierover in gesprek via 

Zoom. Dat smaakte naar meer. Het komend seizoen zullen we grotendeels via 

Zoom en af en toe live bij elkaar komen. Ook zijn er 2 gezellige bijeenkomsten. 

Heb je in om mee te doen, van harte welkom. Spreekt dit je aan? Kom dan 

meedoen en geef je op. 

 

Data: 20 september, 27 oktober, 24 november, 13 of 17 december  

Tijd:  20.00 – 21.00 uur via Zoom of live 

Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk en Romee Verkerk 

Aanmelding: tel. 06-24945444, Romee@lverkerk.nl 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:Romee@lverkerk.nl


 
 

8 
 

Gespreksgroep Ontmoetingsgroep 

De Ontmoetingsgroep (30 -50 jaar) bestaat al vele jaren en is uitgegroeid  

tot een hechte groep, maar staat altijd open voor nieuwe deelnemers.  

Er wordt steeds gepraat naar aanleiding van een bepaald boekje of een 

onderwerp voorbereid door één van de groep. Elke avond levert een boeiend 

gesprek op, soms heel persoonlijk. Daarnaast is er ruimte voor een gezellig 

praatje, een hapje en een drankje.  

Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom.  

 

Data:   start 22 september (overige data op website of in nieuwsbrief) 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur  

Plaats:   bij de deelnemers thuis 

Informatie: ontmoetingsgroep@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ontmoetingsgroep@ontmoetingskerkmaarssen.nl
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Goedemorgenkring  

We komen elke 1e dinsdag van de maand samen rond een Bijbelboek.  

Dit jaar is dat in aansluiting op de diensten het Johannesevangelie, een heel 

ander evangelie dan de andere drie zoals we zullen merken. 

Elke bijeenkomst is er eerst tijd voor koffie en bijpraten, daarna bespreken we 

een Bijbeltekst, waarbij we wat informatie krijgen maar vooral kijken wat deze 

tekst ons zegt in ons leven. 

Fijn dat de kring na een stop van anderhalf jaar weer kan starten. Met de 

trouwe groep van deelnemers worden het vast weer mooie gesprekken. 

Spreekt het bovenstaande u aan dan nodigen we u graag uit om mee te 

komen doen op 5 oktober. Van harte welkom! 

 

Data:   iedere eerste dinsdag van de maandag, start op 5 oktober 

Tijd:   koffie om 9.45 uur, van 10.00-11.00 gesprek rond de bijbel 

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk en pastor Alette van de Lagemaat                               

  (afwisselend) 

Plaats:   Open Hof 

Aanmelding: tel. 0346- 785842 of crgroenendijk@hetnet.nl  

 

  

mailto:crgroenendijk@hetnet.nl
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Huiskamerontmoetingen: Van u is de toekomst 

In de maanden oktober/november/december/januari houden we 

huiskamerontmoetingen met mensen uit je wijk rond het thema  

‘van u is de toekomst’.  

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een 

apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. Waar loopt het 

allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken 

hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen 

we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als 

samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons 

ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven wordt: de kracht en de 

creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de 

wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het 

vertrouwen dat eens alles goed zal komen 

We gaan met elkaar in gesprek over dit thema. Hoe kijken we naar de nabije 

toekomst na dit coronajaar? En ervaren we zelf weleens dat het ons gegeven 

wordt? 

De avonden zijn opgezet per sectie. We zullen nog besluiten of we in een 

huiskamer bij elkaar komen of opnieuw in een ruime zaal in de kerk met 

anderhalve meter afstand. U ontvangt hiervoor in het najaar een uitnodiging.  

Ik zie ernaar uit om velen van u en jullie nu ‘in real life’ te ontmoeten. 

Ds. Corinne Groenendijk 

  

Data:   14 oktober, 28 oktober, 23 november, 8 december, 14                            

december, 17 januari of 1 februari. 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Plaats:   bij mensen thuis of in Open Hof 

Aanmelding:  bij de coördinatoren van het pastoraat of tel 0346-563749 

  



 
 

11 
 

Café Koffie & Meer  

Elke woensdagmorgen is het  

café  Koffie & Meer open. 

De inloop is van 10.30 - 12. 00 uur. 

Het wordt georganiseerd door de 

wijkgemeente Ontmoetingskerk samen 

met de Zonnebloem, afd. Maarssen  

 
De koffie/ thee staat voor u klaar samen met een lekker koekje, gebakken door 

de deelnemers van de Werkspecht in hun bakkerij. 
U kunt rustig binnenkomen,  een praatje maken, genieten van de koffie/ thee. 

Er  zijn altijd mensen aanwezig om gezellig mee te praten.  
Soms is er ook een extra activiteit zoals een lunch of een muziekoptreden of een 

film met lunch.  
 
Wie wil werken op zijn laptop kan gebruikmaken van de gratis Wifi.  

In de stiltehoek is de mogelijkheid om een kaars aan te steken,  of de stilte op te 

zoeken...   

Verder is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het inloopspreekuur van 

de predikant,  elke tweede woensdag in de maand naam 10.00- 11.00 uur. 
 
Er is dus van alles te doen, vandaar de naam van dit café: Koffie & Meer! 

En alles met in achtneming van de corona regels!! 

 

Data:   elke woensdag, start 6 oktober 

Tijd:   10.30 – 12.00 uur  

Plaats:   Open Hof 

Informatie: Henriëtte Korevaar  06-20973733  

Alie Bisschop 06-42812303 (voorzitter afd. Maarssen, de Zonnebloem)  
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Gewoon Gezellig!  

De ‘gewoon gezellig’ zondagmiddagen zijn een initiatief van 

de diaconie. Elke eerste zondag van de maand organiseert 

de diaconie een gezellige middag in de Open Hof.  

 

Wat houdt het in? 

Iedereen, met name senioren, die gezelligheid zoekt de zondagmiddag is 

welkom vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur. De toegang en de consumpties zijn 

gratis en u hoeft zich van tevoren niet op te geven: u kunt gewoon binnen 

lopen. Als u gebruik wilt maken van vervoer kunt u bellen naar: Ingrid Verlaan 

tel. 0346-564634 / 06-22826177. We zorgen er dan voor dat u thuis wordt 

opgehaald en weer wordt thuisgebracht. 

 

Hoe ziet zo’n middag eruit? 

Gemiddeld komen er zo’n 15 tot 20 gasten. We praten wat bij. Sjoelen is in 

trek, dit wordt fanatiek en enthousiast gespeeld. Ook rummikub en ‘Mens 

erger je niet’ worden nooit overgeslagen, dit blijven leuke spellen. Alles kan en 

mag: een praatje aan de bar wordt door velen ook op prijs gesteld. Om 

ongeveer 15.30 uur vinden we het tijd voor een glas fris of een borrel met een 

lekker zoutje erbij. Mocht er belangstelling zijn voor een potje klaverjassen of 

bridgen, meldt u zich. Dan gaan we kijken of we een groepje enthousiaste 

kaarters bij elkaar kunnen krijgen. 

 

Data:   elke 1e zondag van de maand, start 3 oktober 

Tijd:   14.30 – 16.30 uur  

Plaats:   Hofzaal (Open Hof) 

Begeleiding:  Ingrid Verlaan tel. 0346-564634  

                          gewoongezellig@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

 

  

mailto:gewoongezellig@ontmoetingskerkmaarssen.nl
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Kloosterweekend 

 

We zijn een weekend te gast in het Liobaklooster te Egmond om daar met de 

zusters en broeders mee te leven op het ritme van het klooster. We zullen dit 

weekend stil worden en contact maken met je bronnen. Welke bronnen 

voeden je? Je kunt denken aan teksten, afbeeldingen, muziek, stilte,  gebed, de 

natuur, liefde; alles wat je leven verruimt en je helpt om te bloeien. En hoe kun 

je er in je dagelijkse leven tijd voor vinden? We maken kennis met de oude 

kloostermanier van bijbel lezen: de lectio divina. Natuurlijk is er ook ruimte en 

tijd om op adem te komen, bijvoorbeeld in de mooie duinen achter het 

klooster. 

 

Data:   vrijdag tot en met zondag –  1-3 oktober 

Plaats:   Liobaklooster, Egmond a/d Hoef 

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk  

Aanmelden: adavanachterberg@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:adavanachterberg@hotmail.com
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Kerk-op-schoot dienst 

Wij zijn Myriam en Marieke, samen met 

dominee Beer organiseren we  

kerk-op-schoot- diensten voor de 

allerjongste kinderen in onze gemeente. 

Dit zijn sprankelende, belevingsgerichte 

diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

en hun (groot)ouders. De baby’s en 

peuters beleven een bijbelverhaal met al 

hun zintuigen. We starten met gebed, het 

aansteken van de kaars, vertellen een 

bijbelverhaal, afgewisseld met liedjes (op bekende peutermelodieën) en 

belevingsgerichte activiteiten. De kinderen die al vaker komen, krijgen een 

uitnodiging via de post.  

Wil je ook een keer komen kijken, neem dan 

contact op met Marieke of Myriam.  

 

Afhankelijk van de corona maatregelen komen 

we bij elkaar op de Hofzolder (tijdens de dienst) 

of in de Hofzaal (na de dienst). Houd hiervoor de 

nieuwsbrief en de website in de gaten.  

 

 

Data:   3 oktober, 12 december 

Plaats:   Open Hof 

Begeleiding:  Myriam Verhoef (06-36178156) 

                          Marieke Ramp (06-14618621) 
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Honkers 

Zit je op de basisschool in groep 3 t/m 8?  

Dan ben je van  harte welkom bij de Honkers!  

Ongeveer 1x per 6 weken komen we op 

zaterdagmiddag op de Hofzolder bij elkaar. 

We gaan dan een leuke activiteit doen. Dat 

kan van alles zijn: een spel, iets creatiefs, 

samen iets lekkers maken of een 

buitenactiviteit. 

De ene keer gaat het over de bijbel of 

geloven, de andere keer doen we iets anders. 

Aan het eind van het seizoen gaan we een 

gezellig dagje uit. De leiding wordt verzorgd 

door de ouders en jeugdouderling.  

Als ouder ben je ongeveer 1 keer per seizoen 

aan de beurt. Met de Honkers willen we de 

kinderen informeel laten kennismaken met geloven en de kerk en met elkaar. 

 

Data:  25 september 2021, 6 november 2021, 11 december 2021 

Informatie: Myriam Verhoef, 06-36178156 mmverhoef@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmverhoef@hotmail.com
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Tieners & Taart 

Gelijktijdig met de kerkdienst is er eenmaal per maand ‘Tieners & Taart’ voor 

tieners van 12 t/m 16 jaar. Tieners & Taart duurt meestal ruim uur.  

We beginnen met een lekker stuk taart, dat door één van de tieners wordt 

meegenomen. Na gebed gaan we met elkaar aan de gang rondom een thema 

over geloof, hoop, liefde, school, vrienden, etc. We gaan in gesprek, maar doen 

ook spellen of kijken bijvoorbeeld een filmpje. Vooral het contact hebben en 

elkaar ontmoeten vinden we leuk en belangrijk, waarbij we ook samen 

proberen te ontdekken wat de Bijbel zegt en hoe we dat zelf zien en vinden. 

Gezelligheid mag hierbij zeker niet ontbreken! 

Naast deze bijeenkomsten doen we soms wat leuks met elkaar, zoals een hapje 

eten, film kijken of iets anders.  

Leuk als je ook mee doet, je bent van harte welkom!  

 

 

Data:  26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december,  

16 januari, 20 februari 20 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni 

Tijd: 10.00 uur 

Begeleiding:  Ineke Verburg verburg.ineke@gmail.com  

Margot de Vries margotdevries@hotmail.nl 

mailto:verburg.ineke@gmail.com
mailto:margotdevries@hotmail.nl
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Wandelen 

Ds Piet Vellekoop, zelf een enthousiast en ervaren wandelaar, heeft jarenlang 

vanuit de Ontmoetingskerk wandelingen voor belangstellenden georganiseerd. 

De groep van doorgaans ruim tien personen in wisselende samenstelling heeft 

altijd genoten van de prachtige tochten. Dit mooie initiatief verdient een 

vervolg. Daarom organiseren wij dit jaar de wandelingen. We wandelen 

ongeveer 15 km, doorgaans op zaterdag, een enkele keer op een 

doordeweekse dag. Soms zijn het wandelingen vanuit Maarssen, maar het 

startpunt kan ook elders zijn. Dan reizen we per trein of auto naar het 

beginpunt. Halverwege is er altijd een drink- / eetpauze. Naast het ontspannen 

bewegen en het genieten van de natuur is het fijn en inspirerend om 

medewandelaars te ontmoeten.  

Houd je van wandelen en zin om mee te wandelen? Je bent van harte welkom! 

 

Data:  16 oktober, 27 november, 8 januari                         

Aanmelding:  Wilna Quakkelaar wk.quakkelaar@gmail.com 

Anneke Molenaar annekemolenaar@planet.nl 

 

 

  

mailto:wk.quakkelaar@gmail.com
mailto:annekemolenaar@planet.nl
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Levende adventskalender 

December is de donkerste maand van het jaar, maar ook een tijd van hoop en 

verwachting. In deze maand vieren we het bekendste christelijke feest: 

Kerstfeest en leven hier naar toe in de Adventsperiode. 

Bij deze periode passen ook de adventskalenders. Je kent ze waarschijnlijk wel. 

Een kartonnen plaat met 24 deurtjes, elke decemberdag doe je een luikje open 

en zie je een mooi plaatje of er zit soms een chocolaatje in.  

De Ontmoetingskerk Maarssen organiseert dit jaar weer een “Levende 

Adventskalender” waarbij je op vooraf afgesproken plekken bijna elke dag in 

Levende Adventskalenderdecember een adventsdeur kunt openen. Achter die 

deur is er een kopje koffie, een maaltijd, een creatieve avond, een spelletje, een 

high tea en een goed gesprek. Het rooster en adressen kan je tzt vinden onze 

de website www.ontmoetingskerkmaarssen.nl 

In de donkere maand december willen we zo aan elkaar wat licht en warmte 

geven en op een open manier met elkaar delen wat advent voor ons betekent. 

Voel je heel hartelijk welkom om één of meerdere keren mee te doen! 

Wil jij gastheer of gastvrouw zijn? Geef je dan op!  

Je kan aangeven of je in de ochtend (10.00 -11.30 uur), middag (14.30 – 16.00 

uur) of avond (19.30 – 21.00 uur) jouw adventsdeur openzet.  

 

Informatie:  

Marion de Vries  

tel 06 55 76 46 83  

mariondevries2@gmail.com 

  

mailto:mariondevries2@gmail.com
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PREVIEW VANAF JANUARI 

Drie avonden Psalmen schilderen  

De psalmen horen tot de meest gelezen teksten van de bijbel. Mensen 

herkenden er hun leven in, ze werden erdoor uitgedaagd, ontroerd of getroost. 

Tegelijk merken we dat deze intieme gedichten uit een andere tijd stammen, 

waardoor het soms moeite kost om je erin te begeven. 

In deze serie avonden gaan 

we creatief aan het werk. 

We lezen elke avond een 

korte weergave van een 

psalm en je krijgt daarbij 

een creatieve opdracht. Dat 

is elke keer weer anders; 

soms werk je samen, soms 

alleen, soms schets je kort 

of expressief en soms word 

je uitgenodigd meer 

bezinnend de diepte in te 

gaan. Je zult merken dat je 

op een heel nieuwe manier 

gemakkelijk met deze oude psalmen in gesprek komt. We zijn benieuwd wat 

deze teksten jou en ons zullen brengen. 

Voor deze drie avonden hoef je geen creatief talent te zijn, wel het verlangen 

om al schilderend of eventueel schrijvend aan het werk te gaan en te merken 

hoe leuk dat kan zijn. 

 

Data:  jan/febr 2022 

Begeleiding: Harmony van Barneveld en Ds. Corinne Groenendijk  
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Zinwandeling 

Allereerst wandelen we in stilte, daarna wandelen we in stilte met een tekst of 

thema, gevolgd door een wandeling in tweetallen met een gesprek over de 

tekst. Het stil wandelen geeft je de gelegenheid je gedachten te laten gaan. Of 

niet, en gewoon te genieten van het lopen en inspiratie op te doen. We lopen 

ongeveer 1 uur. We sluiten af voor wie zin heeft in de ochtend met een lunch 

en in de avond met koffie en thee. 

Data:   Enkele keren in mei/juni 2022  

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk en Marion de Vries  

 

 

Je kind iets meegeven van God 

In deze korte cursus willen we op het spoor komen hoe je op een positieve 

manier aan je kind kunt laten zien, waarin geloof belangrijk voor je is. We staan 

stil bij wat belangrijk is in geloofsopvoeding; hoe ben je zelf opgevoed en wat 

vind je belangrijk om door te geven aan je kind? We staan stil bij Bijbelverhaal 

en maken kennis met sites, kinderbijbels, muziek etc. die je kunnen helpen. We 

staan stil bij de vragen van kinderen die je helpen opnieuw na te denken over 

je weg in geloof. Wat vind je  van waarde in je leven? Welke vragen en twijfels 

houden jou bezig? Welk beeld heb je van God? Welke ervaringen en mensen 

zijn bepalend geweest voor je? De ervaring leert dat het inspirerend is om de 

ervaringen met elkaar te delen. Zo krijg je nieuwe ideeën om samen met je 

kind met geloof te leven. 

Data:   jan/febr/mrt 2022  

Begeleiding:  Margot de Vries en Ds. Corinne Groenendijk  
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De kunst van het ontmoeten 

Drie avonden over ontmoetingen in het pastoraat. 

Gesprekken voeren is iets wat je elke dag doet. Je praat over feiten, gevoelens, 

ervaringen en soms over wat je bezieling daaronder of daarachter is. 

De kerk heeft een goede traditie van met elkaar in gesprek zijn, het pastoraat. 

Het begint bij leren luisteren, waarin je tot mijn verrassing altijd weer kunt 

leren. In het boek ‘Tot de kern komen’ beschrijft Johan Smit wat maakt dat 

mensen tot hun ziel geraakt kunnen worden in een ontmoeting. 

 “Er was iets van een intense verbondenheid met mijn gesprekspartner. Het was 

een gedeelde zoektocht naar wat het leven de moeite waard maakt. De 

gesprekken eindigden soms in een heilig moment dat zich het beste laat 

omschrijven als een gedeeld moment van schouwen van wat het leven 

draagkracht en glans geeft.” (29). 

In deze avonden ontdekken we aan de hand van zijn observaties wat helpt om 

elkaar te verstaan als het gaat om het praten over feiten, gevoelens, ervaringen 

en spiritualiteit. Wellicht raken jullie net zo geïnspireerd als ik door dit 

bijzondere en tegelijk praktische boek.  

De avonden zijn voor mensen van het pastoraat en allen die hiervoor 

belangstelling hebben. 

Data:   feb/mrt 2022 

Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk en pastor Alette van de Lagemaat   
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“Zien we iets van Gods koninkrijk komen? 

Oecumenisch gesprek over onze toekomst 

De afgelopen anderhalf jaar was anders dan we ons ooit hadden kunnen 

voorstellen. Toch ging het leven door. Hoe kijken we nu aan tegen onze 

toekomst? Welke uitdagingen of zorgen heb je en welke nieuwe 

mogelijkheden en zegen ervaar je? Jezus leert ons in het onze vader bidden 

‘uw koninkrijk kome’.  Wat betekenen de woorden van Jezus dat ons leven in 

het teken staat van Gods koninkrijk voor jou? En waar zie je iets van Gods 

aanwezigheid? Twee predikanten/pastores uit Maarssen geven een voorzet. 

Daarna gaan we met elkaar in gesprek rond deze belangrijke vragen.  

Datum:  februari  2022 

Begeleiding:  Raad van Kerken in Maarssen  
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Hoe leef ik groen en gelovig? 

Franciscus inspireert 

Oecumenische thema-avond  

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder 

van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We 

laten ons deze avond inspireren door 

Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn 

broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: 

kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en 

vredelievend leven en vooral leven vanuit de 

vreugde die de liefde van God zoals die 

weerspiegeld wordt in de schepping, je 

geeft.  

We zullen ontdekken hoe je vanuit die waarden stappen kunt zetten om 

duurzaam te leven. Het gaat om waarom je wilt verduurzamen, welke keuzen 

meer en minder verschil maken en hoe je verduurzaming en een eerlijke 

verdeling verbindt. We maken kennis met de duurzame ontwikkelingsdoelen 

van de V.N.. En we krijgen wat vuistregels als het gaat om hoe je concreet je 

energie, eten, wonen, kleding en spullen kunt verduurzamen. Na een 

presentatie gaan we in gesprek; welke eerste stap zou je zelf bijvoorbeeld 

willen zetten? Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te 

denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan, want 

samen verduurzamen is veel leuker!  

 

Datum:  april 2022   

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk, Raad van Kerken in Maarssen  

 


