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CURSUS
Ontmoetingen met God, basiscursus geloven
Voor het derde jaar wordt de cursus Ontmoetingen met God
georganiseerd. In zeven bijeenkomsten groeien de deelnemers naar
een eigen gelovige identiteit. Met name mensen van 30-50 jaar
worden uitgenodigd mee te doen.
De bijeenkomsten beginnen met koffie en ontmoeting. Daarna is er
een inleiding en gesprek. Elke avond is er een andere inleider. Een
boek geeft ondersteuning. Kernthema’s uit het christelijk geloof
komen aan bod: Geloven, wat is dat eigenlijk? Wat is de bijbel
voor een boek? Wie is God ? Wat zei Jezus? Wat is bidden? Hoe
laat je zien wat je gelooft? Kruis en opstanding, wat betekenen ze?
Tijd woensdagavonden 27-1, 3-2, 10-2, 17-2, 3-3,10-3. en 17-3,
van 19.30-22.00 uur
Plaats de Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51 Schiedam.
Opgave ds. Hans van de Peppel tel. 4491915,
e-mailpeppel@zonnet.nl
Kosten Het boek Ontmoetingen met God van Peter Hendriks kost
€ 13,- en er wordt een bijdrage voor de koffie gevraagd.
Deze kring richt zich op Schiedam Noord, voor Schiedam Stad
wordt ook dergelijke kring georganiseerd, zie pgn. 3 in deze
brochure.
Verdere informatie Op de website www.7plus1.nl kun je een
eerste indruk krijgen van de cursus.

CURSUS
Toppers van geloven
Een introductiecursus geloven, voor jongeren van 16 – 20 jaar.
Tijd dinsdagen 12, 19, 26 januari en 2, 9, 16 en 23 februari en
2 en 9 maart. Om 18.30 uur is er een maaltijd. Om 19.30 uur,
inleiding en gesprek. 21.30 uur afsluiting.
Plaats de Grote kerk, Lange Kerkstraat
Begeleiding: Ds. Marjolijn Russchen.
Kosten: een vrijwillige bijdrage.
Maximaal elf deelnemers, uit Schiedam-stad.
Opgave
mrusschen@pknschiedam.nl
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CURSUS
Ontmoetingen met God
een introductiecursus geloven, voor jongeren vanaf 21 jaar.
Tijd dinsdagen 27 okt., 3 – 10 – 17 en 24 nov.
en 1 – 8 – 15 december ’09.
Om 18.30 uur is er een maaltijd. Om 19.30 uur, inleiding en
gesprek. 21.30 uur afsluiting. Onder leiding van Ds. Marjolijn
Russchen. Plaats
de Grote kerk, Lange Kerkstraat.
Opgave
mrusschen@pknschiedam.nl

BIJBEL
Rond Prediker
Dwaasheden in het leven- n.a.v. bijbelboek Prediker.
Begeleiding Ds . T. Zevenbergen
Plaats
De Vaste Burg, hoek Oranjestraat.
Tijd
elke tweede donderdagavond van de maand, start op
donderdag 10 september. Aanvang : 20.00 uur.
Informatie Tel. 010-4751225.

BIJBEL
Koning Salomo, bijbelboek Koningen
Begeleiding mevr. B. Breugem
Plaats De Vaste Burg, hoek Oranjestraat.
Tijd dinsdagmiddagen van 5 januari tot en met 2 februari, 13.30
uur tot 15.30 uur. Dinsdagvonden van 7 januari tot en met 4
februari, 19.30 uur tot 21.30 uur.
De bijeenkomsten worden afgesloten met een lekenspel over
koning Salomo. De uitvoering is op donderdag 11 februari. Er zijn
talloze mogelijkheden om aan dit spel deel te nemen.
Informatie en aanmelding mevrouw Breugem : tel. 071-5890227
of 06-22983829.
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EXPRESSIE
Bijbel in beeld
We lezen een Bijbelverhaal, pakken vervolgens papier, verf en
kwast en gaan dan aan de slag naar aanleiding van dat verhaal.
Thema in het komende seizoen: vrouwen uit de Bijbel. Iedereen is
welkom!
Plaats De Ark, Hargplein 101.
Tijd
donderdagavond, 19.30 uur. Op 1 en 29 oktober; 19 nov.;
14 jan., 11 febr., 11 maart.
Informatie en opgave ds. Willem van Wieren, 010 - 4713805,
w.v.wieren@pknschiedam.nl

BOEK
Tieners opvoeden? Met het geloof?
Gespreksgroep rond de boeken van Bernhard Bueb, de voormalige
directeur van een Duits elite-internaat. Bueb voert een pleidooi
voor het weer bewust leiding geven aan jongeren. Hij wil dat zij
zelfdiscipline en verantwoordelijkheid leren – volgens hem de
uitgangspunten voor een goed leven. Zijn gedachten zijn
inspirerend en nodigen uit tot gesprek.
Tijd vier woensdagavonden, 13, 20, 27 januari en 3 februari
2010, van 20.00 – 22.00 uur (inleiding en gesprek).
Plaats: Magnalia Deikerk, Alberdastraat (zijstraat Mgr.
Nolenslaan).
Voor wie: In eerste instantie voor ouders met tieners. Ook andere
belangstellenden (bv. ouders en mensen uit het onderwijs, cultuur
en politiek) van harte welkom. Maximaal elf deelnemers. Bij
overinschrijving wordt een nieuwe groep gevormd.
Opgave: mrusschen@pknschiedam.nl

LEZING
‘Breek uw tent op’
Pater Leo de Jong o.p. houdt over dit thema een lezing. Deze zal
worden ondersteund door afbeeldingen uit de kunst. Allerlei
bijbelse figuren die op reis gegaan zijn, worden zichtbaar gemaakt.
Plaats
St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99.
Tijd
dinsdag 8 december ´09, half 3 tot half 5.
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LEZINGEN Zoektocht naar de Romaanse mens…
vanuit de Liduinabasiliek.
De deelnemers maken, via de moderne techniek, een
‘pelgrimstocht’ naar het zuidelijk deel van Bretagne (Frankrijk).
Uw gids is: de heer F. Rosier.
Meer informatie: tel. 4706687 of 06-22908653.
Plaats de Wilgenburg (achter de Liduina basiliek).
Tijd woensdag 18 – 25 nov., 2 – 9 dec. Aanvang: 19.30 uur.
Dezelfde zoektocht naar de Romaanse mens (zie boven)
maar dan vanuit de Heilig Hartkerk.
De pelgrimstocht naar Bretagne is ook in de pastorie van de
H. Hartparochie in Schiedam-zuid te bewandelen. (Lekstraat 55).
Data woensdag 14 – 21 – 28 okt. en 4 nov. Aanvang: 19.30 uur.

BOEK
Wonen onder de wolk
Maandelijks gesprek rond ´Wonen onder de wolk – in gesprek met
Abraham Heschel over spiritualiteit´. Een boek van de pater
dominicaan Henk Jongerius.
Tijd
donderdagochtend, 9.45 uur.
Eerstvolgende data: 8 oktober, 12 november.
Plaats
de Ark, Hargplein 101
Informatie en opgave
ds. Willem van Wieren, tel. 4713805,
w.v.wieren@pknschiedam.nl

LEZING
Eckhart Tolle is wereldwijd een succesvol auteur en
spreker. Onze wereld staat op de rand van de afgrond, beweert hij.
‘Alleen de transformatie naar een nieuwe staat van bewustzijn zal
een nieuwe aarde van vrede teweegbrengen’ (citaat boek: Een
nieuwe aarde, 2005). Zijn boek: De kracht van het Nu is in 27 talen
verschenen. Met beelden van een lezing van Tolle op DVD.
Tijd
woensdagavond 27 januari. Aanvang half 8.
Plaats
St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99
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LEZING
Thich Nhat Hanh
De Boeddhistisch zenmonnik Thich Nhat Hanh is in 1966 als
Vietnamese balling in Frankrijk beland, waar hij een centrum
stichtte: Plum Village. Dit voorjaar bezochten duizenden zijn lezing
in Den Haag. ‘Leven in aandacht’, is het grondmotief van zijn
denken. Overal in Nederland zijn groepen die zijn traditie volgen.
Lidwien Meijer vertelt over Thich Nhat Hanh en er wordt een DVD
getoond: My life is my message.
Tijd
dinsdagmiddag 16 maart. Aanvang half 3.
Plaats
St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99

LEZING
Maria, wie was zij… wie is zij…
Wat is de oorsprong van de Mariaverering? Welke betekenis heeft
Maria nu? Pater Leo de Jong o.p. houdt over dit thema een lezing
in de Mariamaand mei. Afbeeldingen van Maria zullen getoond
worden.
Plaats
St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99.
Tijd
donderdagmiddag 20 mei, half 3 tot half 5.

FILM
As it is in heaven
As it is in heaven is een Zweedse film over een kerkkoor dat te
maken krijgt met een nieuwe dirigent. Hij heeft een bijzondere
benadering. De leden moeten hun eigen, oorspronkelijke stem
ontdekken. Er gaat daardoor van alles gebeuren in dit koor!
Plaats de huiskamer, pastorie H. Hartkerk. Lekstraat 55.
Tijd vrijdagavond, 30 oktober. Aanvang: 20.00 uur.
Opgave vóór 26 oktober bij Lidwien Meijer, l.meijer@alice.nl

FILM
Son of man
Jezus wordt in deze film door een zwarte acteur gespeeld.
Begeleiding Ds. Klaas Yntema
Plaats
NPB Schiedam, Westvest 90
Tijd
23 maart. Aanvang: 20.15 uur.
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BEZINNING
Beleef de seizoenen
De Interkerkelijke Werkgroep Toerusting wil met u stil staan bij de
perioden waarin wij leven: lente, zomer, herfst en winter. In vier
belevingsavonden gaan we ieder seizoen bewust binnen.
Data: 01 oktober 2009, herfst, 7 januari 2010, winter, 25 maart
2010, lente, 24 juni, zomer.
Plaats het Schepphuis, Dorpstraat 15 in Schiedam.
Aanvang 20.00 uur.
Informatie en opgave Interkerkelijke Werkgroep Vorming en
Toerusting p/a Jan Jetse Bol, Kerkweg 51. 3121 KD Schiedam,
telefoon 4709719.
e-mail j.j.bol@jacobusenmartinusparochie.nl

VIERING
Pastorale avonddiensten
Twee maal per jaar worden deze diensten op zondagavonden
gehouden. Een zestal predikanten/pastores gaan bij toerbeurt voor.
De eerst volgende dienst is op zondag 25 oktober 2009.
Plaats de Ark. Aanvang 19.00 uur.
Voorgangers: Jan Jetse Bol en Bea Breugem.
Organisatie: werkgroep De kerk als helende gemeenschap
Informatie: T. en A. Buitelaar, tel.4715368

VIERING
Maandelijkse Taizéviering
Het klooster in Taizé is een bron van inspiratie voor velen.
Maandelijks is er een viering in de sfeer van Taizé. In een kleine
kring wordt gezongen, er is stilte en gebed. Met na afloop
ontmoeting met koffie en thee.
Plaats Oud Katholieke kerk, Dam
Tijd Elke eerste woensdag van de maand. Aanvang 19.00 uur.
(dus dit kalenderjaar op 1 oktober, 5 november, 3 december).
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ONTMOETING
Charismatische groep
De charismatische groep is een open, oecumenische groep mensen
die samen wil praten over wat ons bezig houdt in geloof en
maatschappij. Charisma betekent gave. Gelovigen zien hun gaven
als gaven van God. Zo bezien is ieder mens charismatisch.
Het woord ´werkgroep´ geeft aan dat het geen navelstaren is. Veel
leden zijn actief op kerkelijk en maatschappelijk terrein.
Tijd maandelijks in de Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51.
Informatie T. en A. Buitelaar 010-4715368, M. Swart, 0104709646, I Gerringa, 010-4701724, A. Vijgeboom, 010-4739797

JAARTHEMA
´Talen naar zin´
Rond bovenstaand thema worden dit seizoen vele lezingen,
cursussen en gespreksgroepen, georganiseerd door de Vrijzinnige
Geloofs-gemeenschap NPB. Een paar voorbeelden: 13 oktober is er
een lezing door Maarten van Buuren over de mystiek van de
innerlijke ervaring. Dinsdag 10 november staat het thema
Palliatieve zorg centraal. De Naardense bijbelvertaling komt op 12
januari in een lezing aan bod. Op 10 maart komt Klaas Hendrikse
zijn boek toelichten: ‘Geloven in een God die niet bestaat’.
Plaats NPB-kerk, Westvest, (tegenover de molen).
Programma te verkrijgen via: Henk Nieuwenhuis
tel. 4260756 / 06 – 29354520
e-mail henknieuwenhuis@kabelfoon.nl

BOEK
Eindelijk thuis
Dit boek van Henry Nouwen vertelt over de confrontatie van de
schrijver met het schilderij van Rembrandt ‘De terugkeer van de
verloren zoon”. De auteur nodigt ons uit om de gelijkenis op een
nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen.
De bijeenkomsten zijn om de vier weken. De data voor het nieuwe
seizoen zijn nog niet bekend.
Aanmelding: ds. Hans van de Peppel 010 4491915 e-mail
peppel@zonnet.nl
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BIJBEL
Het evangelie volgens Mattheüs
In deze cursus komt een aantal belangrijke teksten uit Mattheüs aan
de orde. Jezus’ voorouders, geboorte, doop en woestijntijd en zijn
ontmoeting met Mozes en Elia op de berg van de verheerlijking.
Uit welke traditie komt hij?
Dan komt zijn leer aan de orde met een gedeelte uit de Bergrede,
enkele gelijkenissen en vervolgens zijn zogenaamde wonderverha1en. Tijdens de cursus kunnen we tot een keuze komen.
Al deze verhalen, gespiegeld aan andere verhalen, bijbelse en
buiten-bijbelse teksten en gedichten, met speciale aandacht voor
bijzondere bijbe1se woorden en uitdrukkingen.
Begeleiding: Herman de Boer
Plaats: Pastorie van de H. Jacobuskerk, Kerkweg 51
Data woensdagmiddagen 28 oktober, 11 november, 18 november
en 25 november.
Tijd 14.00 uur tot 16.00 uur.
Aantal deelnemers minimaal 10 en maximaal 20.
Kosten € 5,00 voor de cursus en een vrijwillige bijdrage voor
koffie en/ of thee.

SAMEN ETEN
Samen soep, brood en fruit eten en in gesprek zijn over allerlei
thema’s.
Tijd elke laatste donderdag van de maand
(niet in de zomerperiode). Aanvang 17.00 uur.
Plaats De Wissel, Broersveld 123
Informatie Cor van de Hul, tel. 473 93 93
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Rotterdam
Graag wijzen we u op een aantal lezingen en cursussen in
Rotterdam.

LEZINGEN
Wat zeg ik eigenlijk als ik God zeg…
Wat is mystiek? Waar gaat het over? Gaat het over de harde kern
van elk echt geloof? Gaat het over vragen, waar zeer veel
nadenkende gelovigen op stuiten? Vier avonden verdiepen we ons
in deze vragen.
Begeleiding: pater Leo Raph. A. de Jong o.p. Hij is als pastor
verbonden aan de kerk van Het Steiger te Rotterdam en aan de
parochie St. Jan/Visitatie te Schiedam-Nieuwland.
Plaats Rotterdam, het Steiger. 1e Nieuwstraathof 2.
Tijd woensdagavonden 18 - 25 november; 2 december 2009.
20.00 tot 22.00 uur.
Opgave
Secretariaat Steiger. Tel. 414 78 51
Kosten: € 4,- (Vrijwillige bijdrage).

BEZINNING
Kloosterdag.
Samen met de stichting ‘Oecumenische ontmoetingen’ biedt de
Dominicusparochie, Het Steiger in Rotterdam, voor de derde keer,
een ‘Kloosterdag’ aan. De dag wordt - zoals in kloosters gestructureerd door het getijdengebed en de viering. Daarbij zijn er
inleidingen, mogelijkheid tot gesprek en veel stilte. De
kloostergangen, de kerk met de kapellen en de kloostertuin staan
ter beschikking.
Tijd zaterdag 21 november van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Kosten: € 6,-.
Plaats Ingang: 1e Nieuwstraathof, Rotterdam.
Opgave Secretariaat Steiger. Tel. 414 78 51.
Zie ook de website: www.hetsteiger.nl
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MEDITATIE
Zen-meditiatie
Iedere eerste maandag van de maand, van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Ingang: 1e Nieuwstraathof. Begeleiding Marianne Verbakel en Jose
van der Torre. Voor nieuwe mensen is er een introductieavond,
maandag 28 september van 19.30 tot 22.00 uur.
Inlichtingen en opgave
Secretariaat Steiger. Tel. 414 78 51
Donatie € 4 per avond.

GESPREK

over liturgische tradities

Organisatie: Remonstrantse Gemeente Rotterdam.
Acht bijeenkomsten over de achtergronden van liturgie.
Data donderdagmiddagen 17 september, 15 oktober, 19
november, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april en 27 mei.
Aanvang
half 3 tot half 5.
Kosten: € 12,50.
Contactpersoon: kerkkantoor, tel. 4360543
E-mail: administratie@remonstranten.nl
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Raad van Kerken Schiedam
Afgevaardigden uit verschillende kerken vormen samen de Raad.
Elk kerkgenootschap heeft
-

-

een eigen
een eigen
een eigen
een eigen
een eigen

karakter
geschiedenis
manier van omgaan met God en met de bijbel
vorm van kerkdienst
manier van omgaan met levensvragen.

Toch bieden we u graag samen deze folder aan, zodat u weet:
wat ons als gelovige mensen bij elkaar houdt, is belangrijker dan wat
ons verdeelt.

Klopt u voor vragen over de Raad van Kerken aan bij:
de heer M.P. van Mansum (voorzitter)
tel. 426 5288
de heer A. Durenkamp (secretaris)
tel. 4263497

In deze folder vindt u bijna bij ieder aanbod een contactpersoon.
Laat u gerust informeren.

Website

www.kerken-schiedam.nl
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