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PKN-kerken Vollenhove en St. Jansklooster 

Seizoen 2016-2017 
 

Voorwoord 

 
Beste gemeenteleden, 
Dit jaar verschijnt voor de derde keer een boekje met een gezamenlijk aanbod 
van de PKN-kerken van Vollenhove en St. Jansklooster buiten de reguliere 
kerkdiensten om.  
In dit boekje staan activiteiten genoemd die door de kerken gezamenlijk 
worden aangeboden voor gemeenteleden, maar ook voor niet gemeenteleden. 
Zo heeft iedereen de kans om deel te nemen aan een groter en breder aanbod. 
Zo kunnen er ook ontmoetingen ontstaan tussen leden van verschillende kerken 
en kunnen er mooie gesprekken ontstaan. 
Dit alles geeft op een goede manier de samenwerking van onze drie gemeenten 
weer. 
 
Naast dit gezamenlijke aanbod heeft elke kerk ook nog steeds zijn eigen 
activiteiten. 
 
Al twee seizoenen eerder hadden we deze gezamenlijke activiteiten. De één 
wat minder goed bezocht, maar andere keren mochten we soms wel 50 
personen verwelkomen.  Met name de “hete hangijzers” hadden uw 
belangstelling. Vandaar dat we ze ook deze keer weer opgenomen hebben in 
ons programma. Samen ben je verdiepend bezig met het geloof. Je luistert niet 
uitsluitend, maar je kunt ook vragen stellen. Zo kan uw geloof groeien en levend 
worden of blijven. 
We hopen daarom dat u ook dit jaar weer actief deel wilt nemen aan onze 
gezamenlijke activiteiten. 
Wij bevelen ze van harte bij u aan. 
 
Hartelijke groet, 
Jenny Boersma, Willy Heite en Marjolein Verbaas 
 

Hebt u geen vervoer, laat het ons weten, telefoonnummers staan 
achter in dit boekje. 
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Thema-avonden over het gebed 

 ‘Het gebed is de ademhaling van een christen’, zo zei eens iemand. Zoals je 
lucht nodig hebt om te leven, zo heb je het gebed nodig om te geloven. Het 
gebed is het gesprek dat je met God voert. Het is een open lijn houden met je 
hemelse Vader. Het is in een relatie staan met je Schepper. En toch lijkt bidden 
soms zo verdraaid lastig. We lijken het haast wel verleerd. We weten niet wat 
we zeggen moeten en hoe. We twijfelen eraan of bidden wel werkt. En soms 
lijkt de hemel wel van koper: hoort God me wel? Dit seizoen willen we een 
aantal thema-avonden houden over het gebed. Elke avond is afzonderlijk te 
volgen, maar natuurlijk kunt u ook het hele seizoen meemaken. De volgende 
thema’s willen we behandelen: 

 Ik durf niet te bidden  

Om te bidden heb je lef nodig. Er zijn veel mensen die thuis bidden in de 
binnenkamer, maar er niet aan moeten denken om door mensen gezien en 
gehoord te worden. Er zijn mensen die worstelen met zichzelf en hun eigen 
gevoelens en woorden. Muus Jacobse brengt het onder woorden: ‘Spreek zelf 
in mij het rechte woord. Zo vaak ik woorden voor U vond, heb ik mij in mijn 
woord vermomd. Nu wacht ik tot Gij zelve komt en spreekt, zodat uw knecht 
het hoort.’   Om te bidden heb je lef nodig, in het Hebreeuws gaat het dan om 
je hart. Bidden doen we met ons hart. 

Waar  :  de Kapel 
Wanneer :  dinsdag 20 september 2016 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds. H.J.H. Pap 
 

Bidden in de Bijbel 

 ‘Leer ons bidden’, zo vragen de discipelen aan Jezus. Bidden kun je leren. En 
het is daarbij belangrijk om een goede gids te hebben. De Bijbel wil ons leren 
om met God te leven. We gaan deze avond terug naar de leerschool van de 
Schrift om te ontdekken hoe we vandaag de dag kunnen bidden. 

Waar  :  Tilvoorde 

Wanneer :  dinsdag 1 november 2016 

Hoe laat :  20.00 uur 

Predikant :  ds. D. Wolters 
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Helpt bidden? 

Een tekst die centraal zal staan deze avond is de oproep van de apostel Paulus 
om te bidden en te danken.’ Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 
nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke 
mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig 
hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand 
te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’(Fil. 4:4-7) 

Waar  :  de Kapel 

Wanneer :  dinsdag 6 december 2016 

Hoe laat :  20.00 uur 

Predikant :  ds. H.J.H. Pap 

 

Bidden met kinderen 

Als ouders beloven we bij de doop onze kinderen christelijk op te voeden. Als 
grootouders zijn onze kleinkinderen vaak bij ons te gast. Als leiding in het 
jeugdwerk bidden we regelmatig met de kinderen en jongeren. Maar hoe doe je 
dat precies? Hoe verwoord je namens hen een gebed? Hoe bid je samen? En 
hoe leer je hen bidden? Op deze avond hopen we elkaar toe te rusten om met 
kinderen te bidden. 

Waar  :  Tilvoorde 
Wanneer :  dinsdag 17 januari 2017 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds. D. Wolters 
  

Verdriet en klacht 

Wat steeds meer opvalt in de Bijbel en vooral in de Psalmen. Er is verdriet, er 
wordt gezucht, geroepen vanuit de diepte, er wordt geklaagd. Maar tegelijk 
voel je vaak  in dezelfde psalm een geheim, er gebeurt iets.  Je hoort en ziet 
nauwelijks de mensen die in geestelijke zin de schaapjes op het droge hebben. 
De bidder blijft niet in de put maar wordt als het ware opgetild, boven zichzelf 
uit. 
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Waar  :  de Kapel 
Wanneer :  dinsdag 28 februari 2017 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds. H.J.H. Pap 
  

Blijdschap en lofprijzing 

Bidden en danken doen we regelmatig. Maar God loven? Wat is dat precies? De 
psalmen lijken aan te geven dat het van groot belang is: ‘Loof de Heer, want Hij 
is goed!’ Maar hoe doe je dat? En moet je daar per se blij voor zijn? Op deze 
laatste thema-avond hopen we met elkaar te ontdekken hoe we de adem die 
God ons gaf kunnen gebruiken om Hem de lof te geven die Hem toekomt.   

Waar  :  Tilvoorde 
Wanneer :  dinsdag 28 maart 2017 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds. D. Wolters 
  

Literatuur 

Elke avond is afzonderlijk te volgen. U hoeft in principe niets voor te bereiden 
en er zijn geen kosten aan verbonden. Mocht u zich toch meer in het 
onderwerp willen verdiepen, dan kunt u bij ds. Wolters het boekje ‘12 artikelen 
over bidden’ bestellen ter waarde van €8.90 

 

Huiskringen en Gemeentegroeigroepen 

 

Bent u op zoek naar een kring om samen met gemeenteleden over God, geloof, 
geestelijke groei en dagelijks leven te praten? Er zijn in de gemeente 
verschillende kringen en gemeentegroeigroepen actief.  
Op verschillende avonden. Door de week of juist op zaterdag of zondag. Met of 
zonder ondersteuning van een predikant. 
Geef het door aan uw predikant, Marjolein Verbaas, Willy Heite of Jenny 
Boersma. Dan kunnen we samen op zoek naar de kring die het beste bij uw 
wensen en mogelijkheden past. 
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Hete hangijzers:  

 
Er zijn van die vraagstukken in het leven die ons erg kunnen bezighouden en 
waar we niet zomaar een antwoord op hebben. Vraagstukken waarover we 
sterk van mening kunnen verschillen en waar soms een taboe op rust. Dan is 
het juist goed om daarover in gesprek te gaan met elkaar. Dat doen we in een 
serie avonden ‘Hete hangijzers’. De avonden zijn telkens op een donderdag in 
de Johanneskerk  

 
 Verslaving: In dienst van Christus of slaaf van …?   

 
Wanneer je verslaafd bent aan iets wil je er steeds naar terug en wil je er steeds 
meer van. Je bent niet vrij meer, je bent een gevangene geworden, je bent een 
slaaf geworden. Veel mensen in onze samenleving zijn verslaafd aan het een of 
ander: roken, drinken, drugs, seks, gamen of andere dingen. Wat onschuldig 
begint op jongere leeftijd kan ontaarden, en iemands leven en dat van anderen 
ontwrichten. Hoe kunnen wijzelf en anderen bevrijd worden van slavernij Wat 
zegt het geloof hierover? God maakt vrij: hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe 
(on)schuldig is een verslaving? 
 
Waar  :  Johanneskerk 
Wanneer :  donderdag 29 september 2016 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds. M. P. Vis 
 

 
 
Orgaandonatie Ja of Nee 

Ben je wel of geen donor? Dat is een lastige keuze, waar veel afwegingen 
omheen zitten. Voor jezelf, en ook voor je naaste familie. Staat orgaandonatie 
een goed afscheid in de weg? En hoe zit het eigenlijk met orgaandonatie en je 
geloof? Mag je organen doneren? Vanuit de christelijke ethiek zijn veel van 
deze vragen goed te belichten. Meer kennis over de praktijk van orgaandonatie 
helpt ook om de afweging beter te kunnen maken.  
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We luisteren naar het verhaal van een ervaringsdeskundige, een spreker van de 
transplantatiestichting. Ook verkennen we vragen die bij dit thema opkomen.  

De avond heeft niet als doel een antwoord te geven op de persoonlijke vraag of 
je wel of niet donor wilt zijn. Het wil wel het nadenken erover prikkelen. Want 
wat je ook kiest, en hoe je ook besluit, het is in elk geval goed om erover 
nagedacht te hebben. 

 
Waar  :  Johanneskerk 
Wanneer :  donderdag 13 oktober 2016 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds .J. M. Rohaan 
 
Israël: is er nog hoop voor Gods volk? 
  
Wie gelooft in Messias Jezus, is het niet zomaar eens over de vraag, of het 
seculiere volk Israël nog wel het volk van God is. En zelfs als je ervan overtuigd 
bent, dat dit volk nog steeds Gods uitverkoren volk is, welke 
toekomstverwachting heeft dit volk dan volgens de bijbel? Ik geloof, dat we 
onopgeefbaar verbonden zijn met het volk Israël. Maar hoe dan? We bekijken 
met name vanuit het boek Romeinen (hoofdstuk 9 t/m 11) wat Paulus -zelf een 
geboren Israëliet- hierover heeft geschreven. Romeinen 11 noemt de 
verwerping van hen. Maar wat bedoelt Paulus precies? En wat zegt Romeinen 
11:26 over een mogelijk herstel in de toekomst? We bekijken dit vraagstuk 
vanuit de Bijbel, en proberen dan ook concreet iets te zeggen over de situatie 
van het joodse volk in onze tijd.  
Waar  :  Johanneskerk 
Wanneer :  donderdag 24 november 2016 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds. A. de Braak 
 
Het failliet van de volkskerk: vloek of zegen? 
 
‘God, vaderland en oranje’, zo was jarenlang het devies. Onze eigen triniteit. 
Een prachtige drieslag. Daarin voorop stond: God. Nederland was een christelijk 
land. Een groot gedeelte van de bevolking was gedoopt en hoorde bij een kerk. 
De voormalige hervormde kerk had het hele land verdeeld in regio’s, met allen 
een eigen (wijk)gemeente. 
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De kerk hoorde bij het volk en het volk hoorde bij de kerk! Ja, dat is verleden 
tijd… 500 jaar na de reformatie kunnen we Nederland onmogelijk meer een 
christelijk land noemen. Kerken stromen leeg. In de samenleving gelden andere 
normen en waarden. En de kerk moet het “geografische” principe loslaten. 
Tenminste, dat lezen we in het rapport ‘Kerk 2025’ van de PKN. We zullen 
moeten accepteren dat er witte plekken komen op de kerkelijke kaart: 
gebieden waar geen kerk meer is. De volkskerk is failliet! Een trieste 
constatering… of is het een blijde boodschap? Moeten we rouwen om alles wat 
verloren is gegaan? Velen voelen de pijn en strijden om te houden wat ze 
hebben. Of is dit juist wat de kerk nodig had? We kunnen ons immers niet meer 
verschuilen achter de massa. Geloven kan niet meer half, het moet juist bewust 
en betrokken gebeuren! Kortom: is het failliet van de volkskerk een vloek, of 
een zegen? Tijdens deze avond willen we op deze vraag ingaan. Maar daarnaast 
ook vooruit kijken: hoe kunnen we in deze tijd kerk zijn? Wat staat ons te doen? 
Welke route moeten we bewandelen? 500 jaar reformatie herdenken is mooi, 
maar waar staat de kerk over 50 jaar? 
Ik daag u uit om met ons na te denken over deze spannende vragen! 
 
Waar  :  Johanneskerk 
Wanneer :  donderdag  12 januari 2017 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds. D. Wolters 

 
Vluchtelingen: Onze zorg?  
 
Wanneer er oorlog is, nemen veel mensen de vlucht. We hebben het gezien in 
Syrië en Irak. Mensen moeten op weg gaan, omdat zij hun leven niet zeker zijn 
in hun eigen land. Dat leidt tot schrijnende toestanden. Waar moeten zij naar 
toe? Waar kunnen zij naar toe gaan? In ons land is het veilig, er is geen oorlog, 
maar niet alle vluchtelingen kunnen zomaar opgenomen worden. Of kan het 
wel, maar willen we het niet? Wanneer er een opvangcentrum komt bij een 
dorp verzet de bevolking zich soms. De Bijbel spreekt over het opnemen van de 
vreemdeling, en over gastvrijheid. Hoe gastvrij zijn wij en in hoeverre spreekt de 
Bijbel mee wanneer we ons standpunt bepalen? Zijn wij niet als christenen 
moreel verplicht mensen op te nemen die uit oorlogsgebieden komen?        
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Waar  :  Johanneskerk 
Wanneer :  donderdag 9 maart 2017 
Hoe laat :  20.00 uur 
Predikant :  ds. M.P. Vis 
 
Reanimeren ja of nee? 
  
De laatste jaren krijgen steeds meer mensen bij opname in het ziekenhuis of 
verpleeghuis de vraag of ze gereanimeerd willen worden bij een hartstilstand. 
De arts wil rekening houden met de wens van de patiënt. Ook patiënten 
worden zich bewuster van hun rechten. Mensen leggen soms hun wens rond 
reanimatie vast. Het reanimeren heeft immers ook bepaalde risico's. Tijdens 
deze avond willen we met elkaar spreken over verschillende vragen die in de 
praktijk naar voren komen. Wat is goed? Hoe bekijk ik dit probleem  als 
christen? Wat kunnen de medische consequenties zijn? 
In welke gevallen zou jij overwegen om een niet-reanimeerbesluit op te stellen? 
Iedereen is van harte welkom. 

 
Waar  : Johanneskerk 
Wanneer : donderdag 6 april 2017 
Hoe laat : 20.00 uur 
Predikant : ds. H.J.H  Pap  
Gastspreker : dhr. drs. C. A. Ruitenbeek, voormalig huisarts in Vollenhove; 
momenteel als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen  
 

Workshop Bijbels Culinair  

 

Dit seizoen organiseren we twee keer een workshop Bijbels culinair. We willen 

samen koken, eten en op een ontspannen manier bezig zijn met de Bijbel. Door 

de gerechten komen Bijbelverhalen op een andere manier tot leven. Beide 

avonden zijn  afzonderlijk te volgen, maar u mag ook aan beiden deelnemen. De 

recepten zijn elke keer verschillend. Naar verwachting zullen we in het najaar 

aansluiten bij het Joodse Loofhuttenfeest en in het voorjaar een Paasmaaltijd 

bereiden. Kosten voor één avond zijn 15 euro. Heeft u belangstelling of wilt u 

meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ds. Wolters (239291, 

predikantstad@hervormdvollenhove.nl). N.B. Wegens keukencapaciteit is er 

maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk. Geef u dus op tijd op!  

mailto:predikantstad@hervormdvollenhove.nl
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Waar  : Nieuw Clarenberg 
Wanneer : maandag 10 oktober 2016 en maandag 20 maart 2017 
Hoe laat : 18.30 uur 
Predikant : ds. D.Wolters 

 

Gespreksgroep ‘Als je iemand verloren hebt’ 

 
Ook in het komende seizoen willen we opnieuw een gespreksgroep rondom het 
thema Rouw opstarten. Kort na een overlijden is er vaak de gelegenheid om 
met iemand over je dierbare te praten, maar daarna wordt het vaak stiller. Bij 
nabestaanden kan de behoefte leven deze stilte te doorbreken, en kan het 
prettig zijn er met anderen in een veilige setting over te spreken. 
Deze groep is bedoeld voor hen die de eerste storm van emotie en vragen over 
zich heen hebben gehad en behoefte hebben om deze ervaringen uit te 
wisselen, te ordenen en het licht van Gods Woord er over te laten schijnen. 
Samen zullen we aan de hand van een prachtig boekje met elkaar in gesprek 
gaan. Mocht er belangstelling zijn voor een gespreksgroep op een avond, dan 
willen we dat graag van u horen. Wilt u over uw verlies van gedachten wisselen 
maar niet in groepsverband horen we dat ook graag van u, het maakt beslist  
niets uit of het kort of lang geleden is. 
De bijeenkomsten zullen verzorgd worden door ds. H.J.H Pap tel; 239504 , ds. D. 
Wolters tel; 239291 en mevr. W. Dekker (Rouwbegeleidster, tel: 241135). 
De bijeenkomsten zullen dit najaar plaats vinden op: 
Dinsdag 25  oktober  
Dinsdag 1 november,  
Dinsdag 8 november en  
Dinsdag 22 november.  
Na aanmelding krijgt u te horen waar u verwacht wordt. 
Tijd 14.30 uur  

 

Bijbelquiz 

 
Met pen en papier op schoot komen er een heleboel Bijbelvragen voorbij. De 
quiz is zo interactief mogelijk gemaakt met mooie foto's en filmpjes van de 
Bijbel. Doe mee misschien wordt jij wel uitgeroepen tot Bijbelkenner van het 
jaar. De werkgroep van het Ned. Bijbelgenootschap  in samenwerking met de       
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Raad van kerken organiseert in 2016 ook weer de Bijbel quiz. In teams wordt 
tegen elkaar gestreden, het team met de meeste punten krijgt een attentie. Het 
is mogelijk als team mee te doen of individueel.Net als vorige jaren hopen we 
zoveel mogelijk verenigingen , clubs,  jongeren , leiding van clubs , 
afgevaardigden van kerkenraad, zangvereniging enz. bij elkaar te krijgen  om zo 
samen rond de Bijbel een goede avond te hebben. 
Een prachtig avondvullend programma  voor jong en oud  waarin Bijbelkennis 
getoetst wordt. Opgeven kan bij Tina van Dijk. tel 264468  of 
Wimentina@gmail.com 
 
Waar  :  Grote kerk Vollenhove       
Wanneer :  dinsdag 25 oktober 2016 
Hoe laat :  19.30 uur. (kerk open om 19.00 uur)  
 

NIKLAAS-excursie  ‘Zie naar de vogels…’   

 
We leven in een wereld waarbij heel veel mensen zeggen of denken: zie ik, of 
hoor ik nog wel iets van God? God lijkt ver weg. 
Jezus leert ons met nieuwe ogen te kijken naar de werkelijkheid: zie, de vogels, 
zie de bloemen...God is aan het werk; Hij is nabij! 
Onder leiding van vogelkenner Johan Driessen willen we samen een tocht 
maken naar verschillende natuurgebied en vogelkijkhutten. Deze keer richten 
we ons niet in de eerste plaats op de standvogels maar de  trekvogels. De vogels 
die vanuit andere streken hier overwinteren. We denken aan verschillende 
ganzen, eenden, vinken, misschien een kramsvogel en de keep. 
Iedereen is van harte welkom, jong en oud. Toegang gratis. Wel moet je er 
rekening mee houden dat je wat meters door natuurgebied moet lopen.    
Ben je in het bezit van een verrekijker, neem hem mee! 

 
 

 

Aanmelding bij ds. H.J.H. Pap Tel. 0527-239504 
e-mail:predikantambt@hervormdvollenhove.nl  
Waar  : parkeerplaats Johanneskerk  
Wanneer : zaterdag 12 november 2016 
Hoe laat : 9.00 uur-12.30 uur 
Leiding  : ds. H.J.H. Pap 

 

 

mailto:Wimentina@gmail.com
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Kopstukken uit de kerkgeschiedenis 

In de reeks ‘Kopstukken’ wordt steeds een andere belangrijke persoon uit de 

kerkgeschiedenis uitgelicht.  

Stanley Hauerwas 

Stanley Hauerwas is een hedendaagse 

Amerikaanse theoloog, die vaak met 

prikkelende radicale stellingen een knuppel in 

het hoederhok gooit. Hij bevraagt de kerk op 

wie zij is: zijn we een bewust en betrokken 

gemeenschap die zich in woord en daad 

onderscheid in deze wereld? Al een paar jaar 

ben ik bezig met een onderzoek naar de theologie van Hauerwas. Hij prikkelt en 

stimuleert mij om na te denken over de kerk in een tijd waarin de kerk steeds 

meer aan de zijlijn staat. Wat betekent het om vandaag de dag een 

gemeenschap te zijn die Christus wil volgen? Het belooft een avond te zijn met 

uitdagende uitspraken over kerk, discipelschap, vreemdelingschap en 

karaktervorming. Als voorproefje alvast een citaat: ‘Christen zijn is een manier 

van leven; het is deel uitmaken van Gods verhaal. Het evangelie betekent niets 

tenzij het geleefd kan worden en gestalte krijgt in het leven van mensen. 

Christen zijn betekent God prijzen en verheerlijken. God gaat jou vormen. Je 

wordt gevormd doordat je deel wordt van deze gemeenschap. Christenen 

moeten naar de kerk gaan. Daar leer je religie in de praktijk brengen en leer je 

om deugdzaam te zijn.’ 

Waar  :  de Voorhof 

Wanneer :  woensdag 16 november 2016 

Hoe laat :  20.00 uur 

Predikant :  ds. D. Wolters 

 

Maarten Luther 

                                                                                     

 

 

 

In het woord protestant zit het woord protesteren. De oorsprong hiervan ligt 
bij de Duitse monnik Maarten Luther die op 31 okt.1517, 95 stellingen op de 
deur van kerk in Wittenberg spijkerde. 
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Hij kwam met zijn 95 stellingen in verzet tegen de leer van de rooms katholieke 

kerk. Hij trad uit het klooster en gaf het geloof terug aan de gewone man. Hij 

vertaalde de Bijbel in het Duits, zodat iedereen er zelf in kon lezen. Hij stelde 

tegenover het kloosterleven het priesterschap van álle gelovigen. Ook bevrijdde 

hij de gelovigen van de aflaathandel en de druk om goede werken te doen. Niet 

door goede werken, maar door het geloof alleen wordt de mens voor God 

gerechtvaardigd. 

 

 

Anselm Grün 

 

 

Tussen de andere monniken valt hij niet  op. Maar zie je hem op een foto dan 

denk je aan een gestalte uit Lord of the Rings.  Een rijzige gestalte met zwarte 

pij, fonkelende ogen en een lange baard. Anselm Grün heeft enorm veel boeken 

geschreven over de Bijbel, het christelijk geloof, psychologie en levenskunst. 

Zijn boeken verschijnen over heel de wereld in verschillende talen. Tijdens deze 

avond willen we kennismaken met deze monnik en ons richten op zijn bijdrage 

in verband met de levenskunst. Levenskunst is te leren, ze gaat samen met 

vreugde en zin. 

Waar  :  de Voorhof 

Wanneer :  woensdag 8 februari 2017 

Hoe laat :  20.00 uur 

Predikant :  ds.  H.J.H. Pap 

Als wij met de auto naar Hongarije gaan maken we 
graag een flinke stop in Münsterschwarzach, even 
voorbij Würzburg in Duitsland. Het dorpje is als het 
ware gegroeid rondom een abdij van de 
benedictijnen. Eén van haar monniken die 
momenteel over heel de wereld bekendheid geniet 
is Anselm Grün. 

Waar  : de Voorhof 
Wanneer : woensdag 25 januari 2017 
Hoe laat : 20.00 uur 
Predikant : ds. J. M. Rohaan 
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Dietrich Bonhoeffer: briljant theoloog, gepassioneerd christen 

 
Dietrich Bonhoeffer leefde van 1906 tot 1945. Hij was een briljante Duitse 
theoloog die op 21-jarige leeftijd al afstudeerde. In de jaren ’30 wordt hij een 
van de leiders van de ‘Bekennende Kirche’, een groepering in Duitsland die zich 
tegen het Naziregime verzet. In de oorlog wordt hij opgepakt vanwege 
medeplichtigheid aan het beramen van een aanslag op Hitler.  

 

Waar  : de Voorhof 

Wanneer : woensdag 19 april 2017 

Hoe laat : 20.00 uur 

Predikant : ds. M. P. Vis 

                                                                                                          

 Geloof, Hoop en Tieners! 

  
In dit seizoen willen we met ouders en tieners in gesprek gaan over 
onderwerpen die beiden raken. De opzet is zo dat jongeren onderling over het 
onderwerp spreken, en dat de ouders hetzelfde onderwerp bespreken met 
elkaar. De avond wordt gezamenlijk besloten door een korte samenvatting van 
het onderwerp en de reacties die dat heeft opgeroepen. De onderwerpen zijn  

- Kerkgang en geloof in het gezin 
- Sociale media en communicatie  
- Uitgaan.  

Het is natuurlijk het leukst en meest vruchtbaar als ouders en jongeren van 
hetzelfde gezin komen, maar het is ook mogelijk alleen als ouder of jongere te 
komen.  Geef je op en doe mee! 

 
 

Vlak voor het einde van de oorlog wordt hij ter 
dood gebracht. Zijn gedachtegoed, dat hij 
voor een groot deel in de gevangenis ontwikkelde 
en opschreef, leeft nog altijd voort en lijkt wel aan 
actualiteit te winnen. Zijn ideeën over de 
maatschappij en de plaats van het christelijk geloof 
en de kerk zijn bijzonder boeiend om mee kennis te 
maken. Zeker in onze tijd waarin we te maken 
hebben met ontkerkelijking. Van hart aanbevolen. 
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Waar  : Johanneskerk 
Wanneer : dinsdag 31 januari, 14 februari en 28 februari 2017 
Hoe laat : 19.00 – 20.15 uur  
Predikant : ds. D. Wolters en ds. M.P. Vis 

“ De relatie tussen het verloren gegane 

dorpje Beulake en de Hervormde Gemeente 

Vollenhove” 

Beulake heeft ooit gelegen in de plas water die we nu de Beulakerwiede 
noemen. Het dorpje  is door enkele stormen verwoest en bijna geheel 
weggevaagd. De Herv. Gemeente van Beulake is ontstaan uit de Hervormde 
Gemeente van Vollenhove. Indertijd was het een soort deelgemeente van 
Hervormd Vollenhove. Daarom is de geschiedenis van de kerk van Beulake een 
onderdeel van de geschiedenis van de kerkelijke gemeente van Vollenhove. 
Voor veel gemeenteleden en mensen met historische interesse is dit 
interessant. Harm Stam, die zich al jaren heeft verdiept in de geschiedenis van 
Beulake zal spreken over het ontstaan van het dorp en hoe de relatie was 
tussen de beide kerkenraden van Vollenhove en Beulake.  Die relatie was lang 
niet altijd even goed. De rol van verschillende predikanten zal belicht worden. 
Ten slotte zal er gesproken worden over de ondergang van het dorp. Deze 
avond zullen we ook kopieën te zien krijgen van kerkenraadsvergaderingen, 
doop- en trouwboeken. In de boeken komen we verschillende achternamen 
tegen van families die nog steeds in onze omgeving woonachtig zijn.  Verder 
kunnen we oude scherven bewonderen van gerei dat is opgedoken uit de 
Beulakerwiede. Iedereen is van harte welkom 

Waar  :  de Kapel 
Wanneer :  14 februari 2017 
Hoe laat :  20.15 uur 
Predikant :  ds. H.J.H. Pap samen met dhr. H. Stam 
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Thema-avond: Vasten 

 

1 maart 2017 is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. Deze 

periode wordt binnen de christelijke traditie gebruikt als een periode van inkeer 

en boete. We bereiden ons voor op Pasen, het feest van het nieuwe leven. 

Maar daarvoor is het nodig om ons oude leven af te sterven. Vasten kan daarbij 

helpen. Het is een heel krachtig middel! Helaas is door de eeuwen heen dit 

gebruik in verval geraakt. Tegenwoordig vasten nog maar weinig mensen. En 

onbekend maakt onbemind. We willen tijdens deze avond terug gaan tot de 

Bijbelse en christelijke wortels van het vasten. Het is een zoektocht naar een 

gebruik waar we vandaag de dag verschrikkelijk veel aan kunnen hebben. 

Benieuwd naar wat vasten u kan brengen? Of gewoon nieuwsgierig naar wat de 

Bijbel en onze traditie op dit punt zegt? U bent van harte welkom! 

Waar  : Tilvoorde 

Wanneer : woensdag 1 maart 2017 

Hoe laat : 20.00 uur 

Predikant : ds. D. Wolters 

 

De kruiswoorden in de muziek 

 
In het evangelie loopt een lijn van de kribbe naar het kruis.  Aan het kruis horen 
we Jezus woorden zeggen die van een enorme betekenis zijn.  
Voor vele christenen uit het verleden en in onze tijd zijn die kruiswoorden 
bakens in leven en in sterven. Talloze muzikanten en componisten hebben het 
gewaagd om rond en onder deze zeven kruiswoorden muziek te componeren. 
We willen enkele voorbeelden beluisteren en de relatie bespreken tussen 
woord en toon. De muziek is van componisten uit het heden en het verleden. 
Iedereen is van harte welkom. Inlichtingen en opgave ds. H.J.H. Pap 0527-
239504, e-mail: predikantambt@hervormdvollenhove.nl Het aantal deelnemers 
is minimaal 6 personen en maximaal 12 personen 
 
Waar  : pastorie aan de Leeuwte 88 in Sint Jansklooster  
Wanneer : donderdag 16 maart 2017 
Hoe laat : 20.00 uur 
Leiding  : ds. H.J.H. Pap  

mailto:predikantambt@hervormdvollenhove.nl
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                                             Kalender 
 

  Tijd Locatie Onderwerp Thema 

Di 20 sep’16 20.00  Kapel Bidden Ik durf niet te bidden 

Do 29 sep’16 20.00 Johanneskerk Heet  hangijzer Verslaving 

Ma 10 okt’16 18.30 Clarenberg Koken Bijbels culinair 

Do 13 okt’16 20.00 Johanneskerk Heet  hangijzer Orgaandonatie  ja of nee 

Di 25 okt’16 14.30  Gespreksgroep Als je iemand verloren hebt 

Di 25 okt’16 19.30 Grote kerk Bijbelquiz  

Di 01 nov’16 14.30  Gespreksgroep Als je iemand verloren hebt 

Di 01 nov’16 20.00 Tilvoorde Bidden Bidden in de Bijbel 

Di 08 nov’16 14.30  Gespreksgroep Als je iemand verloren hebt 

Za 12 nov’16 09.30 Leeuwte 81 Zie de trekvogels  

Wo 16 nov’16 20.00 De Voorhof Kopstuk uit kerkgeschiedenis Stanley Hauerwas 

Di 22 nov’16 14.30  Gespreksgroep Als je iemand verloren hebt 

Do 24 nov’16 20.00 Johanneskerk Heet hangijzer Kerk en Israël   

Di  06 dec’16 20.00 Kapel Bidden Helpt bidden? 

Do 12 jan’17 20.00 Johanneskerk Heet  hangijzer Het failliet van de volkskerk 

Di 17 jan’17 20.00 Tilvoorde Bidden Bidden met kinderen 

Wo 25 jan’17 20.00 De Voorhof Kopstuk uit kerkgeschiedenis Luther 

Di 31 jan’17 19.00 Johanneskerk Geloof, Hoop en Tieners Kerkgang en geloof in gezin 

Wo 08 feb’17 20.00 De Voorhof Kopstuk uit kerkgeschiedenis Grün 

Di 14 feb’17 19.00 Johanneskerk Geloof, Hoop en Tieners Sociale media en communicatie 

 
DI 

 
14 feb’17 

 
20.15 

 
Kapel 

 
Lezing over relatie tussen…… 

Herv. Kerk  Vollenhove en verdronken 
dorp Beulake 

Di 28 feb’17 19.00 Johanneskerk Geloof, Hoop en Tieners Uitgaan 

Di 28 feb’17 20.00 Kapel Bidden Verdriet en klacht 

Wo 01 mrt’17 20.00 Tilvoorde Thema avond Vasten 

Do 09 mrt’17 20.00 Johanneskerk Heet hangijzer Vluchtelingen onze zorg? 

Do 16 mrt’17 20.00 Leeuwte 88 Muziek De Kruiswoorden 

Ma 20 mrt’17 18.30 Clarenberg Koken Bijbels culinair 

Di 28 mrt’17 20.00 Tilvoorde Bidden Blijdschap en lofprijzing 

Do 06 apr’17 20.00 Johanneskerk Heet hangijzer Reanimeren ja of nee 

Wo 19 apr’17 20.00 De Voorhof Kopstuk uit kerkgeschiedenis Bonhoeffer 

 

Andere vragen of ideeën? 
Marjolein Verbaas tel.243093(lcverbaas@home.nl) 
Willy Heite  tel.246733(wheite@home.nl) 
Jenny Boersma                tel.246364(jenny.boersma@planet.nl) 

 
Geen vervoer? Neem contact met ons op. 
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