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Programma ONTMOETINGEN 2016-2017

Alle avonden vinden plaats in Het Ontmoetingscentrum, achter de
MorgensterKerk, Herenweg 253, Vinkeveen, vanaf 20.00 uur waar koffie &
thee klaar staan vanaf 19.45 uur – tenzij anders is aangegeven.

Voor nadere omschrijving van de onderwerpen zie ook:
www.morgenstervinkeveen.nl ,
de rubriek ONTMOETINGEN in de Kerkbank en/of de wekelijkse Nieuwsbrief.

Startzondag 11 september 2016: “Deel je leven”

Geloven is geen theoretische aangelegenheid, het raakt en verandert het leven elke dag. Maar hoe wordt
dat zichtbaar in het dagelijkse leven? Hoe geeft u dat handen en voeten? En wat merken mensen in uw

omgeving daarvan? ‘Deel je leven’: ontmoet elkaar en geef elkaar een kijkje in uw leven. Leven ook met een
hoofdletter: Leven zoals God dat geeft en bedoelt.

In dit kader zullen ontmoetingsavonden plaatsvinden en zijn er filmavonden. De filmavonden zijn bedoeld
om leven en geloven te verdiepen en elkaar te ontmoeten in deze drukke tijd van leven. Aansprekende films

die raken aan religie en ook licht verteerbaar zijn. De Ontmoetingscommissie hoopt met bovenstaand
programma uw belangstelling te wekken en u op een aantal ontmoetingen te mogen begroeten.

Donderdag 15 september : Film “Knielen op een bed violen” (2016)
Een aangrijpende liefdesgeschiedenis en een klassiek noodlotsdrama over twee mensen die zielsveel van
elkaar houden. Een ontroerende film over liefde, geloof en keuzes, naar het boek van Jan Siebelink.

Maandag 26 september, 10 en 24 oktober : Training Geloofsopvoeding 12- door Astrid Damstra [JOP].
Tijdens deze avonden ga je met andere ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd in gesprek over je
eigen geloofsopvoeding vroeger thuis, over geloven, en denk je na over de manier waarop je dit zelf kunt
vormgeven samen met je kind(eren).
Inspirerende en vooral praktische avonden: van harte welkom en wees gerust: belangstelling en
nieuwsgierigheid zijn voldoende om aan te schuiven. Ook ouders uit andere kerken zijn van harte welkom.

Woensdag 28 september: een uurtje kennismaking met ‘lectio divina’
Kennismaking met het meditatief lezen van de bijbelse teksten in de volgorde: lezing (lectio) – overdenking
(meditatio) – gebed (oratio). De lectio divina kan bij elke Schrifttekst worden toegepast, Psalmen zijn
favoriet, als weg naar verstilling, ontspanning en verdieping.
Lectoren en andere belangstellenden zijn van harte welkom, van 19.45  tot 20.45 uur.

Donderdag 29 september begint de Micha cursus
Met de positieve ervaringen met de Micha Cursus van vorig jaar
in herinnering is er ook dit najaar gelegenheid de Micha Cursus
te volgen. Een cursus voor iedereen die in het spoor van Micha
6 : 8 wil nadenken over onrecht, armoede, mens en natuur (Planet – People – Profit).
Data: 29 september – 13 en 27 oktober – 10 en 24 november. Interesse? www.michanederland.nl

Woensdag 12 oktober : Benefiet koken
U bent van harte welkom om gezamenlijk een maaltijd bereiden in het kader van Ontmoetingen m.m.v.
onze kerkvrijwilligers als bijv. de Kerkenraadsleden, de ZWO maar ook de zondagse vrijwilligers van Maria-
Oord. De bijdrage is 5 euro en de opbrengst komt ten goede aan het Hospitium in Wilnis.
Aanvang is 17.00 uur en om 18.30 uur aan tafel. Aanmelding vooraf is gewenst. Van Harte Aanbevolen!
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Donderdag 20 oktober: “Spotlight” (2015) een Oscar-winnaar
Informatie te lezen in de Kerkbank en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Eind oktober: de landelijke Bijbelkwis ?
Als de nationale Bijbelquiz live op tv komt op een doordeweekse dag zal er gelegenheid zijn in het
Ontmoetingscentrum live mee te spelen. Goed voor een avondje leren en ontspanning rondom de Bijbel!
Belangstellenden jong en oud, van binnen en buiten de kerk zijn van harte welkom.
Informatie volgt via de Kerkbank en/of de wekelijkse Nieuwsbrief

In november: een gespreksavond rondom Reformatie 500
Op 31 oktober begint het jubileumjaar waarin de Protestantse Kerk viert en herdenkt dat 500 jaar geleden
de reformatie begon met de 95 stellingen van de monnik Maarten Luther. Meer informatie op de site
www.500jaarprotestant.nl. Vanuit het I.K.O. wordt gezocht naar mogelijkheden om hier lokaal aandacht
aan te besteden. In de Kerkbank zal daar later meer informatie over gepubliceerd worden.

Na de drukke maar gezellige decembermaand
pakken we in januari 2017 rustig de draad weer op met een mooie muzikale film op

Donderdag 12 januari : Filmavond
Opnieuw een goede film die raakt aan religie en ook licht verteerbaar is.
Informatie volgt via de Kerkbank en de wekelijkse Nieuwsbrief.

en Dinsdag 14 februari : Een film over vriendschap
Informatie volgt via de Kerkbank en de wekelijkse Nieuwsbrief.

OP WEG NAAR PASEN

Woensdag 1 maart : de traditionele Sobere Maaltijd
als het begin van de 40dagentijd, een vorm die voor veel mensen inmiddels een goede gewoonte is
geworden en voor allen die deze tijd bewust willen meemaken. We laten ons leiden door de werkwoorden
van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie voor 2017: “Sterk en Dapper. Deel als Jezus”: liefhebben –
accepteren – overdenken – delen – bevestigen – stimuleren. Opgeluisterd door muziek en een paar
overdenkingen. Aanvangstijd 18.00 uur en einde maaltijd uiterlijk 19.30 uur. Aanmelding vooraf is gewenst.

Dinsdag 21 maart: schilderend op weg naar Pasen
Een avond schilderen o.l.v. Kees Romijn met als thema Het Licht.
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur. Kosten bedragen 15,-; aanmelding vooraf is gewenst.

April : Beeldmeditatie in Ouderkerk  a/d Amstel bij ds. Jos de Heer van de Amstelkerk.
Nadere informatie volgt.

Woensdag 17 mei 2017: Een dagje Dordt?
Bij voldoende interesse wil de Ontmoetingscommissie met een aantal belangstellenden uit de gezamenlijke
kerken naar Dordrecht gaan om de reformatie 500 jaar te beleven. Nadere informatie volgt.

De Ontmoetingscommissie hoopt met bovenstaand programma uw belangstelling te wekken en u op een
aantal ontmoetingen te mogen begroeten. Uiteraard zijn wij bereid
het vervoer voor u te organiseren mocht dit een probleem zijn.

Kees Romijn tel. 261731
Dick van Selm
Bram-Willem Aarnoutse tel. 261280
Ans Nicolaas tel. 262199


