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Contact 
Bij elke groep of activiteit in dit boekje staat 
een contactpersoon genoemd. Deze kunt u 
aanspreken, bellen of mailen voor meer 

informatie of aanmelding. Op deze pagina staan 
ook alle andere adressen waar u informatie vindt.

 
Onze predikanten René van der Rijst, Wessel Westerveld, en kerkelijk 
ouderenpastor Eveline Masetti kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend 
benaderen. Hieronder staan hun contactgegevens.

Ds. René van der Rijst rvanderrijst@pknhaarlemnoord.nl 
tel. 023-5299450

Ds. Wessel Westerveld wwesterveld@pknhaarlemnoord.nl 
tel. 023-5763960 / 06-41046421

Eveline Masetti ec.masetti@pknhaarlemnoord.nl  
tel. 023-5763960 / 06-10571560

Noorderkwartier Ontvangt u nog geen Noorderkwartier, 
stuur een mail of bel: 023 - 525 21 16  
kerkelijkbureau@pknhaarlemnoord.nl  

Websites www.pknhaarlemnoord.nl 
www.pknspaarndam.nl 

Facebook immanuelkerk Haarlem  
YouTube kanaal kerkinbeeld  
Kerkdienst gemist www.kerkdienstgemist.nl  
E-Magazine immanuelkerk@telfort.nl 

mail die 9x per jaar wordt verstuurd, met 
alle speciale activiteiten in de gemeente

Ledenadministratie Wilt u wijzigingen doorgeven aan uw 
adres, mail, of telefoonnummer, stuur 
een mail of bel: 023 - 525 21 16  
kerkelijkbureau@pknhaarlemnoord.nl

Diaconie Vragen aan de diaconie kunt u mailen:  
diaconie@pknhaarlemnoord.nl

      van Egmondstraat 7   Kerkplein 2  
        023 - 525 21 16               023 - 537 08 02 | 06 - 14 83 82 16      
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Voedzaam graan  
_______________________ 
Het verhaal van de zaaier uit 
Matteüs 13 is een van de 
bekendste bijbelverhalen, en 
een van de weinige waar Jezus 
ook nog zelf uitleg bij geeft. 
Sommige zaadjes worden 
overwoekerd door distels, 
anderen vallen in vruchtbare 
grond en groeien uit tot 
prachtige halmen met 
rijkgevulde graankorrels. U 
snapt het al, dit boekje staat vol 
met heerlijke graankorrels!

Het maakt niet uit of u al kind 
aan huis bent of voor het eerst 
komt, er is voor ieder wat wils. 
Voor jong en wat ouder, van 
rouwverwerkingsgroep tot 
lunchconcerten en van 
kerstmusical tot ‘Jezus voor 
dummies’. Om te ontmoeten, te 
verdiepen of te bezinnen.

Het is onmogelijk om álle 
activiteiten op te nemen, want 
gaandeweg het jaar ontspruiten 
nog heel veel mooie ideeën. 
Denkt u maar aan avonden als 
‘Met liefde…’,’de spiritualiteit van 
Bob Dylan’ of de nieuwe 
jeugdvieringen zoals ‘aMeezing’. 
Blijkbaar ontkiemen deze ideeën 
omdat er vruchtbare grond 
aanwezig is!

Bij de bedenkers en organisatoren 
ligt de uitdaging om het aanbod 
interessant te maken, maar de 
graankorrels groeien natuurlijk 
niet vanzelf. Zorgt u zelf wel voor 
voldoende zon en water om uit te 
groeien tot voedzaam graan? En 
om met nog maar een mooi beeld 
af te sluiten: één gezonde aar 

maakt nog geen mooi wuivend 
graanveld. Samen groeien is niet 
alleen veel leuker maar is de 
beste mest voor iedereen!  
 
Arno v.d. Vuurst de Vries  
PR- en Activiteiten coördinator  

 
 
 
 

 

 
 

Welkom in ons huis  
_______________________ 
In dit boekje is voor het eerst 
gebruik gemaakt van de nieuwe 
logo’s van onze gemeente. 
Apart zijn ze al mooi, maar 
samen natuurlijk nóg mooier 
want we zijn samen kerk.  
 
Dat betekent dat Spaarndamse 
concerten niet alleen door 
Spaarndammers bezocht hoeven 
te worden of dat er bij de Pollepel 
alleen maar Immanuelkerkenden 
mee mogen eten!  
Iedereen is van harte welkom om 
mee te doen, waar en met wie u 
maar wilt. Zoals u afgelopen jaar 
ook weer heeft kunnen merken 
zijn er vele kennissen, 
buurtgenoten en andere 
nieuwsgierigen over de drempels 
van onze kerken gestapt, 
waaronder velen die niet lid zijn 
maar wel geïnteresseerd. Een 
belangrijk signaal dat onze visie 
op een open kerk voor iedereen 
aanslaat. Welkom in ons huis!
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Kleine kerk - peuters  
__________________________________  
 
De laatste zondag van de maand is 
er tijdens de kerkdienst in de 
Immanuelkerk ‘Kleine Kerk’. 
Speciaal op peuters toegesneden 
vieringen, met spelletjes, liedjes, 
knutselfrutsels en verhaaltjes. De 
data zijn te vinden in de kalender 
op de website.  
 
Meer informatie:  
Truus Jonkers, 023-5252019  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Kinderkerk 
__________________________________  
 
De kinderkerk komt elke 
zondagochtend van 10-11 uur 
samen in de eigen kinderruimte van 
de Immanuelkerk. Bij de jeugd-
diensten die iedere laatste zondag 
van de maand worden gehouden 
wordt de groep zelfs gesplitst in 
twee leeftijdscategorieën.  
 
De kinderen van 4 t/m 12 jaar 
komen eerst met hun ouders in de 
kerkdienst en gaan dan na een 
speciale kinder inleiding van de 
dominee naar hun eigen ruimte. 
Daar verwerken zij op speelse wijze 
het thema van de ochtend, doen ze 
spelletjes en maken ze allerlei 
knutsels. 
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Meer informatie: Gert Jonkers - 
jeugdouderling, 023-5252019, 
g.jonkers5@upcmail.nl

Oecumenische 
tienergroep 
__________________________________  
 
De oecumenische tienergroep is 
voor alle tieners van 12-16 jaar. 
Katholiek én protestant. De 
tienergroep komt bij elkaar in de 
jeugdruimte van de 
Immanuelkerk. In ongeveer drie 
tot vier blokken van ieder 3-5 
bijeenkomsten wordt op een 
actieve manier een thema 
behandeld. In één van de blokken 
bereiden ze ’n eigen viering voor. 
Hoe sta jij in het leven en wat 
betekent je geloof daarin voor jou, 
dat is de centrale vraag in alle 
thema’s. Voor de tienerleiding 
gaan een serieus gesprek en 
gezelligheid hand in hand, dus 
organiseren we ook een 
Sinterkerstdiner, ‘kom ff eten’ en, 
als jaarlijks hoogtepunt, het 
tienerkamp. Wij durven de stelling 
aan: bij de tienergroep maak je 
vrienden voor het leven! 

Durf jij ook? Of weet je het niet 
zeker? Neem contact met ons op: 
Lize & Edwin Leichel, 
fa.leichel@tiscali.nl, 023–5258236

Chillin’  
__________________________________  
 
Elke zondagavond bespreekt de 
16+ jongerengroep eerst een 
onderwerp en daarna gaan ze 
chillen in hun eigen ruimte in de 
Immanuelkerk. De groep draait 
zelfstandig en maakt ieder jaar op 
onnavolgbare wijze een eigen 
viering in de kerk. Ook gaan ze 
ieder jaar op kamp. De jongeren 
van Chillin’ hebben afgelopen 
seizoen ook actief meegewerkt 
aan de organisatie en uitvoering 
van het muzikale Valentijnsdiner 
‘Met liefde…’ en de actieve sport- 
en spelmiddag na de overvlieg 
dienst. Plezier verzekerd!

Meer informatie:  
Christiaan DHondt, 
chrissy2@live.nl  
Lisanne Dercksen, 
san.dercksen@hotmail.com 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Jeugdkampen 
_________________________________  
 
De weekendkampen voor 
kinderen en tieners van 8 t/m 
12 en 12 t/m 15 jaar die aan het 
eind van ieder schooljaar 
worden gehouden zijn het 
hoogtepunt van het seizoen. 

Bij de kinderen gaat niet alleen 
jeugd ‘van de kerk’ mee, maar ook 
heel veel vrienden en vriendinnen.  
De kinderen doen allerlei 
(nachtelijke) spelletjes en zingen  
bij het kampvuur. Doldwaas,  
super gezellig en vooral lekker 
vermoeiend, want als ze zondag 
weer terug komen heb je écht  
geen kind meer aan ze!  

Ook de tieners van 12 t/m 16 jaar 
gaan jaarlijks op kamp naar een 
geheime locatie. Daar worden 
leuke opdrachten zoals een 
kookwedstrijd, spijkerbroek 
hangen en nachtelijke spelen 

gedaan en vooral lekker weinig 
geslapen! Afgelopen jaar is een 
eigen versie van ‘Wie is de Mol’ 
gespeeld.

Meer informatie en opgeven:  
immanuelkerk@telfort.nl

Jeugdvieringen  
_________________________________  
 
De jeugdvieringen worden vanaf 
januari 2017 verplaatst naar 
iedere tweede zondag van de 
maand. 
In september, oktober en 
november zijn ze nog wel op de 
laatste zondag van de maand, en 
dat valt op 25 september samen 
met de Startzondag. Het thema is 
dan ‘Voor elkaar’.  In december 
zijn we natuurlijk druk met alle 
kerstmusicals, en eind januari is 
dan de Chillin’ groep aan de beurt 
voor hun eigen viering die met een 
zelfgekozen thema weer zeer 
inventief aan de slag gaan. De 
laatste zondag van februari wordt 
de viering gemaakt door de tieners 
en eind maart is het dan weer wat 
meer tijd voor de kleinere 
kinderen met Palmpasen zondag.

Het is ook de bedoeling dat de 
leuke muzikale jeugdviering 
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‘aMeezing’ weer wordt gehouden. 
Bij veel van deze vieringen zingen 
Kinderkerkkoor Living Colours en 
Jongerenkoor aLive! met hun live 
jongerenband mee voor een 
vrolijke portie toepasselijke 
popsongs en kinderliedjes. Meer 
informatie over deze jeugdkoren: 
www.livingcoloursmuziek.nl

De tweede zondag van juni is het 
dan weer tijd voor de jaarlijkse 
overvliegdienst waar de jeugd die 
naar een oudere groep ‘overvliegt’ 
op een ludieke manier wordt 
uitgezwaaid en weer binnen 
gehaald. De sport- en spelmiddag 
met lunch die afgelopen jaar is 
georganiseerd zal ongetwijfeld 
weer terugkomen op het 
programma en hopelijk buiten 
plaatsvinden met lekker weer!  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Kerstmusicals  
__________________________________  
 
De Immanuelkerk voert al jaren 
kerstmusicals voor kinderen uit, 
waar meer dan 1200 bezoekers 
uit de hele regio op afkomen.  

De oudste kinderen van de 
kinderkerk spelen ieder jaar op 
kerstavond van 17-18 uur een 
nieuwe musical en worden daarbij 
muzikaal begeleid door het Groot 
Haarlems Kinder Kerstkoor. Ook 
dit jaar wordt een nieuwe musical 
gespeeld op zaterdag 24 
december. De toegang is gratis. 
Omdat de Immanuelkerk vorige 
jaren helemaal vol was met 500 
bezoekers, is reserveren 
noodzakelijk vanaf 1 november: 
immanuelkerk@telfort.nl 
De peuter/kleuter kerstmusicals 
zijn zo mogelijk een nóg groter 
succes met meer dan 700 
bezoekers van 0 t/m 6 jaar en hun 

ouders. Deze kerstmusicals 
worden al meer dan 10 jaar 
speciaal geschreven en 
geproduceerd door een team 
enthousiaste gemeenteleden. Het 
kerstverhaal wordt ieder jaar weer 
vanuit een ander gezichtspunt 
gespeeld en gezongen in 30 
minuten door een vaste groep 
volwassenen en jongeren die het 
kerstverhaal sfeervol neerzetten 
met veel interactie met de 
kleintjes. Dit jaar wordt de 
kerstmusical ‘Engeltje Kerst’ zes 
keer uitgevoerd op zaterdag 17 
december in een nieuwe versie. 
Reserveren is noodzakelijk en kan 
vanaf 1 november: 
immanuelkerk@telfort.nl  

E-Magazine Nieuws  
______________________________  

Het E-Magazine is de Nieuwsbrief 
van de Immanuelkerk met onze 
speciale grote activiteiten zoals de 
kerstmusicals, palmpasen kinder-
middag en afgelopen jaar ook voor 
de spiritualiteit van Bob Dylan, 
Feest van de Geest, jeugddiensten, 
‘Met liefde…’ etc. Het E-Magazine 
wordt ongeveer eens per maand 
gestuurd naar inmiddels meer dan 
1200 geïnteresseerden. Vaste 
ontvangers van het E-Magazine 
hebben bovendien eerste 
reserveringskeus!  
Meld u aan met een mailtje:  
immanuelkerk@telfort.nl  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Palmpasen middag  
__________________________________

In het Palmpasen weekend, 
zaterdag 8 april 2017, wordt 
alweer de vijfde Palmpasen 
Kindermiddag gehouden in de 
Immanuelkerk.  

De kinderen versieren dan onder 
begeleiding een Palmpasenstok en 
krijgen een muziekworkshop met 
spelletjes over de lente, nieuw 
leven en het Palmpasenverhaal. 
Als spetterend eind wordt al 
zingend de optocht gelopen. De 
meeste kinderen herhalen dat de 
volgende ochtend nog graag een 
keertje in de feestelijke 
kinderdienst op zondagochtend.  
 
Er zijn twee leeftijdsgroepen en in 
totaal kunnen maximaal zeventig 
kinderen meedoen in de leeftijd 
van 2 t/m 12 jaar. Meedoen kost 
niets. Vanwege het grote succes is 
het wel noodzakelijk vooraf uw 
kinderen aan te melden via mail 
bij: immanuelkerk@telfort.nl

Jeugdkoren  
__________________________________  
 
Houd je van zingen, dan zijn de 
jeugdkoren van Stichting Living 
Colours een superleuk idee. Het 
hele jaar of af en toe, of je nu 
protestants bent, katholiek of 
als je geen kerklid bent, voor 
iedere leeftijd is er wel een koor.  
 
De liedjes die worden gezongen 
zijn altijd met begrijpelijke en 
moderne teksten die écht ergens 
over gaan, en worden met 
orkestbanden gezongen. Dirigente 
Annelies Kole is al meer dan 10 
jaar geleden de enthousiaste 
motor achter deze koren. Zij is 
docent schoolmuziek op vele 
scholen in de regio.

Het Fleurig Kleurig Kinderkoor is 
voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 
repeteert spelenderwijs de zes 
weken voor Palmpasen aan een 
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paar leuke liedjes die tijdens de 
Palmpasenviering worden 
uitgevoerd. Zij zingen en spelen 
op maandagavond van 
18.20-18.50 uur.

Kinderkoor Living Colours 
repeteert iedere maandagavond 
behalve in de schoolvakanties 
van 18.45-19.30 uur met 
kinderen vanaf ongeveer groep 4 
t/m groep 8. Uiteraard krijgen zij 
ook groepszangles en leren ze 
beter samen te zingen. 
Aangezien Living Colours nog het 
enige kinderkoor in de regio is, 
zingen zij ook regelmatig in 
andere kerken. Daarnaast is er een 
verbinding aangegaan met de 
katholieke Mariakerk om ook daar 
een aantal keer per jaar te zingen.

Het Groot Haarlems Kinder 
Kerstkoor start maandag 24 
oktober met meer dan 30 kinderen 
uit de hele regio. Zij zingen tussen 
herfst- en kerstvakantie 10 weken 
lang 10 nieuwe kerstliedjes die 
ook aansluiten bij de musical van 
het grote kinderkerstfeest op 
kerstavond in de Immanuelkerk.

Voor alle tieners is er 
Jongerenkoor aLive! en de aLive! 
Jongerenband. Hun repertoire 
bestaat uit popsongs met 
inhoudelijk goede teksten, die 
aansluiten bij het thema van 

jeugdvieringen. Dat zijn zowel 
Nederlandstalige songs van Marco 
Borsato of Nick en Simon, als 
Engelstalige van bijvoorbeeld U2, 
Bon Jovi of Paolo Nutini. Eenmaal 
per jaar zingt aLive! mee met de 
grote sing-in avond van 
november. Het koor repeteert 
vrijwel wekelijks op 
maandagavond van 19.45-20.45 
uur en de band repeteert 
zondagavond van 19-20 uur.  

Alles moet anders! 
Basiscatechese 
__________________________________

Vijfhonderd jaar geleden begon 
de Reformatie. Maarten Luther 
vond, dat het helemaal anders 
moest in de kerk. ‘God is niet te 
koop’, vond hij. En: ‘Niemand kan 
een ander voorschrijven wat hij 
moet geloven.’ Overal in kerken 
wordt dit jaar het begin van de 
Reformatie gevierd.

Maar nu, 500 jaar later, moet het 
misschien wel weer helemaal 
anders. Als jij het voor het zeggen 
had, hoe zou de kerk er dan uit 
zien? Wie zou er de baas zijn?  Wat 
vind je zelf belangrijk om te 
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geloven? Zijn er dingen, die zo 
belangrijk zijn, dat je er wel ruzie 
om wilt maken – en zelfs oorlog, 
zoals ze 500 jaar geleden deden?

Daar gaan we het met elkaar over 
hebben op de ‘Basiscatechese’.
Basiscatechese is er voor kinderen 
uit groep 6,7 en 8. Wie al eens 
eerder is geweest, weet dat het 
altijd gezellig is (soms een beetje té 
gezellig…). 
We gaan ook weer een kerkdienst 
voorbereiden, die van 30 oktober. 
Die zondag is namelijk de start van 
het Reformatiejaar.

Data: woensdagavond 21 en 28 
september, 5, 12 en 26 oktober en 
2 november van 19.30 tot 20.15 
uur in de jeugdruimte van de 
Immanuelkerk.
(Maar als iedereen ineens niet kan 
op woensdagavond, dan gaan we 
kijken of het een andere avond 
wordt. En als er heel veel kinderen 
zijn, komen er twee groepen.)

Als je mee wilt doen: laat het me 
weten! René van der Rijst 

Avondmaal vieren - een 
catechesemiddag voor 
kinderen en ouders
_________________________________
 
Of je nu klein bent of groot, 
oud of jong, of je het nu 
allemaal ‘zeker weet’ of juist 
twijfelt: bij ons in de kerk is 
iedereen welkom om het 
avondmaal mee te vieren. 
Maar wat is ‘het Avondmaal’ 
eigenlijk precies?  

 
Kun je dat nu juist niet zeggen?  
Wat gebeurt er dan en waarom? 
Hoe komt het dat het zo 
bijzonder is – het lijkt wel 
heilig… 
 
Op een woensdagmiddag 
voorafgaande aan een zondag 
waarop we samen avondmaal 
vieren, staan we daarbij stil. 
Speels én serieus ontdekken we 
wat avondmaal kan zijn. En op de 
zondag erop volgt een speciale 
avondmaalsviering. De middag is 
bedoeld voor ouders en kinderen 
in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar.

Wanneer: woensdag 2 november 
van 15.00 – 16.00 uur, en de 
zondagse dienst van 6 november  
Wie: Wessel Westerveld
Waar: Immanuelkerk
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Dag van de stilte  
_________________________________  
 
Van alle kanten worden we 
benaderd met prikkels én zenden 
we deze ook uit. Zelfs als we 
‘niets doen’ (hoe doe je dat 
eigenlijk?) zijn we vaak omringd 
door impulsen. Verkeer, mensen, 
de zoemende koelkast, 
miauwende kat, het lichtje van de 
TV en andere apparatuur die 
standby staat en ieder moment 
kan piepen, tingelen, ringelen en 
oplichten. Vergaan ons zo 
langzamerhand soms niet het 
horen en zien…(?) 

Uit satellietbeelden blijkt, dat het 
op aarde bijna nergens meer écht 
donker wordt. Kon Abraham en 
ook de dichter van psalm 8 nog 
de sterrenhemel in alle 
grootsheid aanschouwen en 
daarin een Godsverwijzing 
vermoeden, voor ons is dát bijna 

onmogelijk geworden. En zoals 
het met de sterrenhemel vergaat, 
zo lijkt het ook te vergaan met de 
stilte. 

Stilte meer en meer ongehoord… 
Stilte die in de Christelijke 
traditie, maar ook in andere 
religieuze stromingen, hoog 
wordt geacht – want soms, even, 
laat de Eeuwige zich in de stilte 
horen. Mooi is het daarom, dat er 
een Dag van de Stilte in het leven 
is geroepen.  Die dag willen we 
vieren.  Om de stilte te  
ontdekken. Wat kan het zijn en 
doen aan mij, aan ons, aan God 
misschien? Een dag met alle 
ruimte voor de stilte en wie haar 
betreden. Zie ook de website: 
www.dagvandestilte.nl

Wanneer: zondag 30 oktober
Waar: Stompe Toren Spaarnwoude 
Wie: ds. Wessel Westerveld en 
pastoor Bernard Zweers
Kosten: geen
Opgeven bij: Wessel Westerveld
tot woensdag 26 oktober 
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Ook dit jaar is er weer een gevarieerd aanbod van 
activiteiten, gespreksgroepen en thema avonden 
samengesteld door Eveline Masetti, Wessel 
Westerveld en René v.d. Rijst. Nieuw in dit boekje is 

dit jaar ook het complete overzicht van het concert- 
en theaterprogramma van de (Vrienden van de) Oude 

Kerk in Spaarndam opgenomen. Van harte aanbevolen!

Volwassenen  

http://www.dagvandestilte.nl


Emmaüswandeling 
__________________________________ 
 
Op de zondag na Pasen staat 
doorgaans het verhaal van de 
Emmaüsgangers op de rol. In de 
Emmaüswandeling gaan we dat 
verhaal zelf doen – als het ware.   

We gaan op reis – letterlijk 
wandelen  vanuit (figuurlijk) de 
Opstanding (Pasen) naar de 
dagelijksheid (Emmaüs). In twee- of 
drietallen lopen we, met voor 
onderweg een eenvoudige vraag om 
over uit te wisselen. Lopend – 
gaande de weg – praat het dikwijls 
heel ontspannen en open. Het is 
rustgevend en ruimtescheppend. 
En natuurlijk, op het einde van de 
wandeling delen we het brood. 
 
Wanneer:  Zondag 23 april
Wie: Ella van Dis, ds. Wessel 
Westerveld en pastoor Bernard 
Zweers  
Opgeven bij: Wessel Westerveld 
tot woensdag 19 april

(U hoeft geen geoefende wandelaar 
te zijn, maar twee maal drie 
kwartier á een uur achter elkaar 
kunnen lopen is wel een vereiste)

Wie gedenkt leeft verder, 
wie herdacht wordt leeft 
voort 
_________________________________
 
Zondag 6 november is de eerste 
zondag na Allerzielen. De dag 
waarop we onze geliefden 
gedenken die ons zijn 
voorgegaan in leven en sterven. 

Met tekst, symbool en muziek 
gespeeld door het beroemde 
Camerata RCO (www.camerata-
rco.com) willen we in een 
ongedwongen sfeer met elkaar 
onze doden gedenken en (toch!) het 
leven vieren! Welkom! 

Wanneer: zondag 6 november 
15.00 uur – 16.30 uur
Waar: Oude Kerk Spaarndam 
Wie: pastoor Bernard Zweers, ds. 
Wessel Westerveld en Peter Duval 
Slothouwer
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Lectio Divina on tour! 
_________________________________
 
Wandel door het woord in 
Haarlem, Velserbroek, 
Haarlemmerliede en Spaarndam. 
Net als vorig seizoen willen we 
met u ‘woordwandelingen’ 
maken. Met een klassieke term: 
Lectio Divina (goddelijke lezing),  
in het monnikendom een 
hoofdpijler van geestelijk leven.  

Luisteren is het sleutelwoord; naar 
de Schrift en naar elkaar; daarbij de 
gevestigde opinies  en eerste 
gedachte-reflexen zoveel mogelijk  
‘parkerend’.  Wat vernieuwt de 
Schrift in mij, wat hoor ik? Het is 
allereerst horen met het hart.  Na 
een verstild begin en aandachtig 
meerdere keren de tekst gehoord te 
hebben, mag iedere deelnemer 
uitspreken wat haar/hem al of niet 
raakt en wat er met hem/haar 
gebeurt, wat hij/zij hoort.  Omdat 
we luisteren, reageren we niet op 
elkaar; iedereen heeft gelijk.  
Je mag eigen-wijs zijn. 
Elke bijeenkomst wordt afgesloten 
met een korte ceremonie. 

Dit seizoen gaan we ‘on tour’ langs 
diverse kerken in de regio met dus 
ook verschillende voorgangers! We 
hopen op een vaste kern reizigers 
en op aanwaaiers op de 
verschillende plekken die we 

aandoen. Het is op woensdag-
avonden van 19.30 – 20.30 uur. 

12-10: Immanuëlkerk, van 
Egmondstraat 7, Haarlem o.l.v. ds. 
Wessel Westerveld 
16-11: Kerk Jacobus de Meerdere, 
Liedeweg 52, Haarlemmerliede 
o.l.v. pastoor Bernard Zweers
18-01: Adalbertuskerk,  Ringweg 
30, Spaarndam o.l.v. pastoor 
Bernard Zweers
22-02: Het Kruispunt, Zon Bastion 
3, Velserbroek, o.l.v. ds. Marianne 
Vonkeman
22-03: Oude Kerk, Kerkplein 1, 
Spaarndam, o.l.v. ds. Wessel 
Westerveld
19-04: Immanuëlkerk, Van 
Egmondstraat 7, Haarlem, o.l.v ds. 
Wessel Westerveld
17-05: Kerk Jacobus de Meerdere, 
Liedeweg 52, Haarlemmerliede 
o.l.v. pastoor Bernard Zweers
Voor opgeven en evt. vervoer: 
Wessel Westerveld

 
 

De vier seizoenen 
bijeenkomsten
___________________________________ 
 
In ieder seizoen van het jaar wordt 
er een middag in de kerk  
georganiseerd rondom bezinning 
en ontmoeting  voor alle mensen 
vanaf 80 jaar en ouder. U mag een 
introducé meenemen. De data 
verschijnen in het Noorderkwartier.  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Verduidelijking en 
verdieping 
___________________________________ 
 
Niets is spannender dan het 
grasduinen in allerhande 
geloofsaangelegenheden waarvan 
we wel het bestaan weten, maar 
meer ook niet…; het verhaal van 
de klok en de klepel.  Zoals 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
bijbel, devoties, bepaalde 
locaties, nieuwe spirituele 
stromingen, liturgie en nog 
zoveel meer. We lezen en horen 
erover, maar waar gaat het 
eigenlijk over?!  
                               
De bijeenkomsten die we willen 
organiseren heten Verduidelijking 
en Verdieping. Bij de eerste 
bijeenkomst wordt in 
gezamenlijkheid geïnventariseerd 
wat te behandelen onderwerpen 
zijn. De keus is aan de groep: waar 
willen we meer van weten, wat is 
interessant, wat houdt ons bezig, 
wat is actueel? De pastores nemen 
het op zich om deze onderwerpen 
in de volgende bijeenkomsten te 
verduidelijken, en na deze korte 
verduidelijkende inleidingen , kan 
het onderwerp in gezamenlijk 
gesprek verdiept worden.                                                                                                                                             

Dat is dus de formule: eerst een 
onderwerp verduidelijken en daarna 
gezamenlijk verdiepen. 
Het is wenselijk dat de groep zoveel 
mogelijk bij elkaar blijft, en 
deelneemt aan de cyclus van vijf 
bijeenkomsten; het is immers de 
groep zelf die het onderwerpen-
menu samenstelt.

Data: 19 oktober (inventarisatie 
bijeenkomst), 30 november, 11 

januari, 15 februari, 29 maart, 26 
april, steeds om 19.30 uur.

Locatie: Oude Kerk te Spaarndam
Wie: ds. Wessel Westerveld en 
pastoor Bernard Zweers 
 

Preektekst leesuurtje 
___________________________________ 
 
Aan het Woord komen op 
maandagavonden in de 
Immanuelkerk, ter voorbereiding 
op de zondagse vieringen.

Op sommige maandagavonden is er 
een preektekst leesuurtje, van 
19.00 – 20.00 uur. Dan lezen we de 
tekst voor de zondag samen en 
laten we het Woord en u aan het 
woord. Het is samen zoeken naar 
wat het Woord zegt – en omdat het 
verstaan begint bij de hoorder en 
alle hoorders verschillend zijn 
ontstaat zo een kleurrijk beeld. 
Iedereen is van harte welkom. 
Opgeven hoeft niet.  Wanneer we 
zo’n preektekst leesuurtje 
organiseren, laten we weten via de 
website en de Zondagsberichten.  
 
Wie: René van der Rijst en Wessel 
Westerveld.
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Paaswake -  
Nacht van je leven 
_________________________________

De Paasnacht is de nacht die als 
het ware binnenstebuiten wordt 
gekeerd en zo licht wordt als 
Nieuw Leven! Ook deze Paasnacht 
gaan we weer iets ‘levendigs’ 
organiseren.  
 
Wat? Dáár zijn we op het moment 
van het verschijnen van dit boekje 
nog niet uit. We zoeken zoveel 
mogelijk de samenwerking met 
elkaar. Het is per slot van rekening 
Pasen in elke kerk en voor ieder 
mens. Vorige keren deden de Bavo, 
Stem in de Stad, de Lutherse Kerk, 
de Groenmarktkerk, de Oosterkerk, 
de Pelgrimkerk en onze gemeente 
mee. Houd dus de aankondigingen 
in de gaten!

Liturgie - taal en teken 
voor het ongehoorde 
_________________________________  

Elke zondag in de kerkdienst 
volgen we een zekere orde. We 
noemen dat de Orde van Dienst. 
We volgen die 
orde van 
dienst in de 
hoop en 
vanuit de 
ervaring dat 
het volgen 
daarvan 
leiden kan tot 
‘Liturgie’. 
Vieren. Dienen. Feesten voor God.  
 
Of dat lukt? Ja, soms zeker, af en 
toe minder. In elk geval is er wel 
met hart en ziel nagedacht over 
de Orde van Dienst. We volgen 
met de Orde van Dienst niet de 
waan van de dag – we stappen 
ermee in een eeuwenoude 
traditie. Maar waarom doen we 
eigenlijk wat we doen? En 
waartoe? En van waaruit? En kan 
dat ook anders? Of juist niet? We 
willen met u een reisje maken 
langs de Orde van Dienst. 
Dezelfde reis een keer op een 
avond en een keer op een 
middag. Proevend, proberend, 
uitleggend, analyserend - aan de 
hand van een ‘liturgisch inlegvel’, 
dat we gaan maken als 
uitlegbijlage voor de vieringen. 

Wanneer: 8 november,  
van 19.30-21.00 uur
Waar: Immanuëlkerk
Wie: ds. René van der Rijst en ds. 
Wessel Westerveld
Opgeven tot vrijdag 28 oktober
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Generatieproeverij 
_________________________________  
 
Ineens ben je oud en bijna 
‘voorbij’.  Je kijkt terug. 
Trefwoord: toen. Of je bent jong 
en staat op het punt te 
‘beginnen’. Je kijkt vooruit. 
Trefwoord: straks. Of je bent 
‘ergens halverwege’ en vraagt je 
terugblikkend en vooruitkijkend 
af ‘wat er nog voor je inzit’. 
Trefwoord: en nu? En alleen de 
ouden hebben het allemaal al 
eens meegemaakt. Zij zijn jong 
geweest, en middelbaar, en wat 
ouder, dus ‘seen this, done that’. 
Of…?

Soms krijg je het idee dat de 
generaties minder dan vroeger 
elkaar kennen. Onze samenleving 
is van ‘vooruit, toekomst, nieuw 
en jong’. Of zeg ik dat, omdat ik 
ook al niet meer de jongste ben? 
Het is fascinerend, de 
verschillende generaties, het 
stokje dat onophoudelijk wordt 
doorgegeven… en het is ronduit 
verrijkend elkaar te ontmoeten 
als jong en oud, bewust, rond de 
etenstafel. Daar zijn de 
generatieproeverijen voor 
bedoeld.  
Tijdens verschillende gangen 
kauwen we ook op verschillende 

eenvoudige vragen, waar we over 
uitwisselen. Voor wie hierover 
een uitvoeriger idee wil krijgen: 
zie ook de website: 
www.generatieproeverij.nl 

Komend seizoen willen we hier 
ook mee aan de gang in Haarlem-
Noord en Spaarndam. We houden 
jullie op de hoogte.

Preek van de leek - 
Oude Kerk, nieuwe 
tijden 
_________________________________
 
De preek van de leek wordt ook 
dit jaar weer gehouden op de 
zondagmiddagen. Er zijn al 
twee prekers bekend, maar ze 
zullen allen weer aansprekende 
personen zijn met een eigen, 
frisse kijk op zin en onzin, God 
of niet, geloof en inspiratie!
 
De data van komend seizoen zijn: 
16 oktober,  
20 november 
(Esther Brasser, 
directeur Haarlem 
Marketing),  
19 februari,  
19 maart (Frans 
Funnekotter, 
directeur Hart) en 
16 april (1e 
paasdag)
 
Aanvang: 15.00 uur
Waar: Oude Kerk, 
Spaarndam
Toegang vrij, 
collecte na afloop.
Daarna napraten & 
borrel
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Uit de kunst – klank en 
beeld in de Advent 
_________________________________
 
Op vier woensdagavonden vóór 
de vier zondagen van Advent 
voeden we onze verwachting en 
verlangen naar God-onder-ons 
(kerst) met beelden en klanken.  

Elke woensdag staat een beeld, 
schilderij, of muziekstuk centraal, 
dat op een of andere, maar ook 
nog te ontdekken wijze, verwijst 
naar de tekst die de betreffende 
zondag van advent op het rooster 
staat. Op die wijze willen we het 
woord van alle creatieve kanten 
belichten.  
 
Als u er vorig seizoen bij was op 
de avonden in de 
veertigdagentijd, heeft u een idee 
van de opzet. U hoeft nergens 
verstand van te hebben – kijken, 
luisteren, ontdekken wat er met u 
gebeurt bij het zien of horen van 
kunst en lied/muziek – dat is de 
kunst, en die maken we met 
elkaar.

Wanneer: wo. 23 nov., wo 30 
nov., wo.7 dec. en wo 14 dec. 
van 19.30 – 21.00 uur in de 
Immanuelkerk 
Wie: René van der Rijst en Wessel 
Westerveld 

Sandwichgroep 
___________________________________ 

Een gespreksgroep voor mensen 
tussen de 45 en 65 jaar, met zorg 
voor de kinderen en hun ouders 
waar zij precies tussenin zitten. 
De Sandwichgroep dus.  
 
De groep bestaat uit ongeveer 15 
personen en we komen zo’n 6 keer 
per jaar bij elkaar van 20.00-22.00 
uur en om de beurt bij iemand 
thuis voor een leerzame en 
gezellige avond. Er worden diverse 
thema’s en onderwerpen 
aangesneden. Je kunt zelf ook een 
onderwerp aandragen. Soms kijken 
we naar een film, bijvoorbeeld ‘As it 
is in Heaven’. Of we lezen samen 
een boek, bijvoorbeeld “Eindelijk 
Thuis” van Henri Nouwen.

Wanneer: zes nader vast te stellen 
avonden van 20-22 uur
Waar: bij de deelnemers thuis 
Wie: Wessel Westerveld  
Opgeven en informatie: Bob en Els 
van den Berg, 023-5262304, 
b.berg533@upcmail.nl 
 
 

Geloven in Spaarndam
_________________________________
 
Ongeveer maandelijks – 
afhankelijk van altijd te volle 
agenda’s – komt de groep 
‘Geloven in Spaarndam’ bij 
elkaar.  
 
Afkomstig uit verschillende 
tradities, gelovig, maar niet altijd 
kerkelijk, met de nodige vragen, 
praten we met elkaar over ‘geloven 
vandaag’. Welke rol speelt geloof 
in je leven? En waar staat voor jou 
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de kerk? Wat betekent het oude 
verhaal vandaag – wat zeggen 
woorden als ‘God’, ‘Jezus’ je – en 
ervaar je dat ook ergens?
De bijeenkomsten zijn telkens bij 
een van de deelnemers thuis.

Opgeven en informatie: Edith 
Zweerman, 023-5391540, 
edith@vanreeuwijk.nl
of Wessel Westerveld  
 
 

Rondom 30
___________________________________
 
Rondom 30 is een gespreksgroep 
van en voor mensen rondom de 
30, met deelnemers uit Haarlem 
en Velserbroek. Eens in de drie 
weken komt deze groep bij elkaar 
om over verschillende 
onderwerpen te praten.  
 
De ene keer praten we hoe we ons 
geloof met ons dagelijks leven 
kunnen verenigen, de andere keer 
hebben we een gastspreker die 
vertelt over zijn werkervaringen of 
we gaan op bezoek bij andere 
geloofsstromingen in de buurt, 
zoals een moskee of het leger des 
heils. Maar niet alleen hebben we 
het over geloofsonderwerpen, maar 
ook over de zin en onzin van 
plastische chirurgie, over de keuzes 
van het huidige kabinet of we 
bekijken een film. Van alles wat dus 
en het is niet alleen serieus, maar 
ook zeker erg gezellig!

Wanneer: woensdag, 3-wekelijks 
Waar: bij de deelnemers thuis 
Wie: Wessel Westerveld  
Opgeven en informatie: Geke 
Huttenga, 023-525939, 
geke@huttenga.nl

Meerderjarig geloven -  
gespreksgroep Geloof en 
Leven voor twintigers 
___________________________________
 
In onze gemeente zijn er 
gespreksgroepen voor alle 
leeftijden…en sinds kort ook 
voor de groep van de twintigers! 
Deze leeftijdsgroep lijkt het 
minst vertegenwoordigd in veel 
PKN-kerken, maar twintigers zijn 
er natuurlijk wel en bovendien 
ook in een spannende en 
dynamische fase van het leven. 
De toekomst krijgt concretere 
vorm door studie, werk, 
beginnende serieuze relaties, 
huis, kinderen misschien… 

Kortom, er is veel dat aandacht 
vraagt als je een twintiger bent. 
Veel vragen over je leven en ‘het 
leven’ en hoe dat zal gaan lopen – 
met al je verwachtingen, dromen, 
en soms de harde realiteit.  Veel is 
in beweging! En vaak verdwijnt 
zondagse kerkgang achter de 
dagelijkse drukte. Dat betekent 
echter natuurlijk niet dat vragen 
rond geloof & God, zin & betekenis, 
waarom & waartoe, waar sta ik in 
het leven en wat is nu écht 
belangrijk niet spelen! 

Voor wie dat leuk lijkt of nuttig of 
fijn, en wie graag generatiegenoten 
van de kerk treft is deze 
gespreksgroep, voor iedereen vanaf 
18 jaar – want dan ben je immers 
meerderjarig. Laat het weten als je 
belangstelling hebt en misschien 
vraag ik je anders nog wel. 
Opgeven en informatie:  
Wessel Westerveld
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‘Jezus voor dummies’ 
Op weg naar The Passion 
___________________________________
 
Zijn geboorteverhaal kent 
iedereen. Zijn passion trekt ieder 
jaar miljoenen kijkers. Het 
verhaal over zijn leven, zijn 
sterven, en daarna… Nu, na 2000 
jaar, leeft zijn verhaal nog steeds. 
Maar wie was Jezus? Wat wilde 
hij? En wat kun je geloven van al 
die sterke verhalen die over hem 
verteld worden?

In de weken voor Pasen bieden we 
een basiscursus 'Jezus voor 
dummies' aan. Voor nieuwsgierige 
mensen die meer willen weten. 
Voor ongelovigen, kleingelovigen, 
andersgelovigen, bijgelovigen, of je 
nu nooit in een kerk komt of 
regelmatig. 

We doen dit aan de hand van een 
aantal sterke (bijbel)verhalen. 
Verhalen die te mooi lijken om waar 
te kunnen zijn. En ook te waar om 
mooi te kunnen zijn. We gaan niet 
vertellen 'zo zit het' en 'dat moet je 
geloven’. Want die verhalen zijn 
sterk genoeg om voor zichzelf te 

kunnen spreken, en hebben meer te 
vertellen dan wij kunnen bedenken. 
We gaan wel nader kennis maken 
met Jezus. Ter afsluiting kijken we 
samen, op groot scherm, naar The 
Passion 2017.

Data: dinsdag 28 februari, 7, 14, 21 
en 28 maart, 4 en do. 13 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Waar: Immanuelkerk
Opgeven en meer informatie bij: 
Wessel Westerveld of René van der 
Rijst
 

Gespreksgroep 
Rouwbegeleiding 
___________________________________ 
 
In oktober is er de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de cursus 
“Rouwen en verder”. Doel ervan 
is dat men in gesprek met 
lotgenoten meer inzicht krijgt in 
het eigen rouwproces en daarmee 
het gemis een plek kan geven.  
 

 

In het dagelijks leven krijg je als 
rouwende weinig kans om over je 
verdriet, het gemis, je emoties te 
praten. Het leven gaat door. Op 
verjaardagen, feestdagen kan het 
gemis nog heel groot zijn. Maar 
men vindt het naar als je moet 
huilen. Tijdens de cursus  kun je 
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met elkaar zonder terughoudend-
heid en schroom heel goed over 
dergelijke onderwerpen praten. 

Er worden acht bijeenkomsten 
gepland en een evaluatie. Elke 
bijeenkomst staat in het teken van 
een bepaald thema zoals afscheid, 
eenzaamheid, boosheid, de draad 
van het leven oppakken, enz. De 
begeleiding wordt gevormd door 
Eveline Masetti (kerkelijk werker) en 
een maatschappelijk werker van 
Kontext. Om elkaar beter te leren 
kennen en om het vertrouwen te 
laten groeien binnen de groep is 
het nodig om alle acht  
bijeenkomsten te volgen.  
De groep bestaat uit 6 tot 12 
deelnemers, afkomstig uit onze 
Protestantse Gemeente en vanuit 
Kontext Maatschappelijk Werk.

Data: dinsdagochtend of - avond 4, 
11 en 18 oktober, 1, 8, 15 en 22 
november, 6 december
Opgeven bij Eveline Masetti tot 
zondag 25 september.
 

Kloosterweekend 
___________________________________ 
 
Bent u toe aan een weekend stilte 
en verdieping? In het weekend 
van 30 juni t/m 2 juli 2017 
mogen we een weekend meeleven 
in de Benedictijnse St.-Adelbert 
abdij in Egmond-Binnen.  
 
Het is een uitgelezen kans voor ons 
om te proeven van de rijkdom van 
het gebedsleven en de ingetogen 
stilte die hier gekoesterd wordt.
Na een mooi en geslaagd weekend 
van het afgelopen jaar organiseer ik 
dit weekend weer samen met mijn 
collega Nadia Kroon van Wijk-
gemeente Haarlem Centrum. Er 

kunnen in totaal 14 personen mee.  
Opgeven voor 2 januari 2017 bij 
Eveline Masetti. Kijk ook: 
www.abdijvanegmond.nl
Kosten €100,- per persoon.

 
 

Meer dan koetjes en 
kalfjes       
___________________________________ 
 
Praten over koetjes en kalfjes kan 
ertoe bijdragen om lekker luchtig 
in het leven te staan. Toch kan 
het fijn zijn  om af en toe meer de 
diepte in te gaan en om anderen 
te ontmoeten.  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Er is in deze gespreksgroep tijd en 
ruimte om met elkaar van 
gedachten te wisselen rondom een 
thema. Als u zich meer wilt 
verdiepen in de bijbel, geloof en 
maatschappij, dan is deze groep 
een goede aanrader. Thema’s  
worden in overleg gekozen.  
De ene keer staat er een Bijbeltekst 
centraal en een andere keer kiezen 
we een maatschappelijk onderwerp 
dat een link heeft naar ons kerk-
zijn en ons geloven.  
  
De gespreksgroep komt iedere 
laatste dinsdagmorgen van de 
maand bij elkaar van 10.00 tot 
12.00 uur in de Immanuelkerk. 
Opgeven of meer informatie bij 
Eveline Masetti  
 
 

“Uit het leven gegrepen” 
___________________________________
 
In deze verhalengroep vertellen 
we elkaar persoonlijke 
gebeurtenissen en/of 
herinneringen uit ieders leven. 
Naar elkaar luisteren en op 
elkaars verhalen reageren, staat 
centraal.  

 
De deelnemers bepalen zelf het 
thema voor een volgende 
verhalenbijeenkomst. U kunt 
denken aan beroepen, de plaats 

waar men is opgegroeid, een 
bijzondere schooldag, de betekenis 
van muziek in het leven, een 
bijzondere feestdag, talenten, etc.  
 
Om te kunnen deelnemen is het 
belangrijk dat u het leuk vindt om 
iets uit uw eigen leven aan anderen 
te vertellen. Maar ook dat u graag 
luistert naar het verhaal van een 
ander. De bedoeling is dat we met 
een vaste groep die bestaat uit 
maximaal 10 personen, 
maandelijks bij elkaar komen. 
 
De eerste bijeenkomst is op 
dinsdag 7 februari van 10-12 uur. 
Opgeven bij Eveline Masetti  
 
 

Bijbel lezen - 
gelijkenissen 
___________________________________ 

We lezen met elkaar 10 
gelijkenissen aan het de hand 
van het boekje ‘Tien beelden’ van 
Bernard Luttikhuis, predikant van 
de Bavo. Tien beelden van hoop, 
bemoediging en troost.

Gelijkenissen: verhalen van Jezus 
over hoe je het ook kunt zien. Over 
het koninkrijk van God, dat vaak 
totaal anders is dan je verwacht, 
dat her en der ineens zichtbaar is. 
Verhalen waarin de bordjes 
verhangen worden: de laatste wordt 
de eerste, de vreemdeling is de 
held, zwervers krijgen een 
ereplaats.
 
De bijbelleeskring is een bestaande 
groep van wat oudere mensen. 
Nieuwe deelnemers zijn meer dan 
welkom! 
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Plaats: Immanuelkerk
Data: donderdag 22 september; 13 
oktober; 3 en 24 november, 15 
december; 19 januari; 9 februari; 2 
en 23 maart; 20 april, 11 mei en 1 
juni.
Tijd: 13.30-15.00 uur
Indien nodig kunt u gehaald en 
gebracht worden.
Opgave van nieuwe deelnemers bij: 
René van der Rijst 
 

Wilt u het boekje zelf kopen?
Bernard Luttikhuis, Tien beelden 
van hoop, bemoediging en troost. 
ISBN: 9789023970835

Leeskring - Uw koninkrijk 
kome wat komt - met de 
jood Jezus op weg naar 
Pasen 
___________________________________ 

Jezus was een Joodse man, stevig 
geworteld in de Joodse traditie, 
hoezeer hij daar ook zijn eigen 
weg in zoekt. Ook de 
Evangelisten, met uitzondering 
misschien van Lucas, waren 
Joden, die hun afkomst niet 
verloochenden. Vrijwel in ieder 
verhaal uit het Evangelie wordt 
verwezen naar het Oude 
Testament. Zo ook in het 
lijdensverhaal, dat eigenlijk niet 
goed begrepen kan worden, 
zonder die Joodse achtergrond. 

In Uw koninkrijk kome wat komt 
worden de bekende teksten over 
het lijden, sterven en opstaan van 
Jezus benadert met aandacht voor 
de joodse achtergrond en 
vertelwijze. Daar hoort ook bij, dat 
niemand de wijsheid in pacht heeft, 
maar dat je samen wijzer wordt.
We lezen dit boekje met elkaar en 
gaan erover in gesprek.

De leeskring bestaat al heel lang – 
nieuwe deelnemers zijn altijd 
welkom. De leeskring komt bij 
elkaar op de woensdagmiddagen 
14 september; 5 en 26 oktober; 16 
november; 7 december; 11 januari; 
1 en 15 februari; 8 en 29 maart; 19 
april; 17 mei en 7 juni.
Tijd: 14.00-15.30 uur. 
Waar: Immanuelkerk
Wie: René van der Rijst
Nieuwe deelnemers graag even 
aanmelden!
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Wilt u zelf het boekje aanschaffen?
Anne Marie Booij, Uw koninkrijk 
kome wat komt. Met de jood Jezus 
op weg naar Pasen. ISBN 
9789023928546

 

@home 
___________________________________ 
 
@home is een gespreksgroep met 
mensen uit inmiddels heel 
Haarlem en omstreken. Allemaal 
zo'n beetje midlife… De 
deelnemers komen op de eerste 
donderdag van de maand bij 
elkaar vanaf 20.00 uur.

Het gaat –in willekeurige volgorde– 
over werk, kinderen, de stad, het 
land, de wereld waarin wij wonen, 
over wat we geloven, wat niet meer 
en wat nog niet, over allerlei 
alledaagse dingen en soms over 
iets bijzonders. 

Gezellig is het altijd – en als het 
lukt om ook nog enige verdieping 
aan te brengen, zijn we helemaal 
tevreden.

De bijeenkomsten zijn bij de 
deelnemers thuis.  
Meer informatie: René van der Rijst

 
 
Filosoferen over God 
___________________________________ 

Na al verschillende malen te zijn 
doodverklaard, is God terug in de 
moderne filosofie. Zelfs zichzelf 
‘atheïstisch’ noemende filosofen 
mengen zich in het debat. Niet 
om God eens en vooral het 
zwijgen op te leggen, maar juist 
omdat ze iets van waarde hebben 
ontdekt in de traditie en soms 
zelf in de kerk. Misschien missen 
we toch iets in onze cultuur, 
waarin God zo langzamerhand 
behoorlijk naar de rand 
gedrongen is. En misschien was 
het toch niet zo’n goed idee om 
alles van de mens zelf te 
verwachten. We hebben 
weliswaar heel veel tot stand 
gebracht, maar niet alles blijkt 
maakbaar. En dat moeten we ook 
niet willen.

De afgelopen tijd ben ik bezig 
geweest met een boekje 
‘Filosoferen over God’, waaraan 
verschillende auteurs hebben 
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meegewerkt. In de boek worden de 
gedachten over God van Gianni 
Vattimo, Peter Sloterdijk, Richard 
Kearney, Joke Hermsen, Alain de 
Botton, Slavoj Žižek en Alain Badiou 
besproken. Allemaal nog levende 
filosofen. Sommige gelovig, andere 
niet. Maar allemaal hebben ze zo 
hun – vaak verrassende – gedachten 
over God.  
 
Dit boekje zal in september 
verschijnen bij Boekencentrum. Ik 
wil het graag samen met u lezen en 
bespreken. U hoeft het boekje niet 
van te voren te kopen. Na de eerste 
bijeenkomst schaffen we het 
gezamenlijk aan.

Data: 4 oktober; 1 november; 6 
december; 10 januari; 7 februari; 7 
maart; 4 april en 9 mei.
Tijd: 19.30-21.00 uur
Waar: Immanuelkerk
Opgeven en informatie bij René van 
der Rijst.

Lunchconcerten  
__________________________________ 
 
De lunchconcerten keren dit 
seizoen weer terug op het 
programma, met opnieuw een 
mooie mix van klassieke en 
moderne muziek, uitgevoerd door 
professionele musici in allerlei 
wisselende samenstellingen en 
op allerlei instrumenten. 

De lunchconcerten beginnen weer 
rond 11.45 uur in de grote zaal van 
de Immanuelkerk en de toegang is 
gratis. Wel is er een collecte 
achteraf om de musici te kunnen 
betalen voor hun prachtige klanken!

Fancy Fair 
__________________________________ 
 
De eerste zaterdag van november 
is de Immanuelkerk gevuld met 
tweedehands spulletjes die van 
eigenaar willen wisselen.  
Op de Fancy Fair zijn honderden 
boeken te vinden, huisraad, 
speelgoed, spellen en puzzels. De 
zelfgebakken taart is overheerlijk 
en de gezellige sfeer trekt ieder 
jaar weer meer bezoekers naar de 
kerk. Uiteraard komt de opbrengst 
geheel ten goede aan de kerk.
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!25Alle concerten beginnen om 15.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
Meer info en reserveren: www.vriendenoudekerk.nl 

Aanvang 20.00 uur

http://www.vriendenoudekerk.nl
http://www.vriendenoudekerk.nl
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Masterclass speelt ‘Het 
Parfum’ in de Oude Kerk 
___________________________________
 
Jeugdtheatergroep Masterclass 
heeft een indrukwekkende 
muziektheater bewerking 
gemaakt van het beroemde boek 
‘Das Parfum’ van Patrick Süskind. 
De Oude Kerk is het perfecte 
decor voor deze bloedstollende 
maar tegelijkertijd ook mateloos 
interessante reis door de ziel en 
de zoektocht naar een eigen 
identiteit van een moordenaar. 
Masterclass is meervoudig HIT-
winnaar en speelt Het Parfum 
eenmalig op zaterdag 15 oktober 
voor iedereen van 12 jaar en 
ouder.  
 
Jean Baptiste Grenouille heeft géén 
eigen identiteit. Hij wordt niet 
gezien. Hij de zoon van de
kindermoordenares uit de Rue aux 
Fers, geboren onder een viskraam. 
Als kind gaat hij van hand tot hand. 
En speelt hij “zijn rol” van wees, 
looiersknecht, en parfumeursgezel 
met evenveel onnozelheid als 
geslepenheid. Hij doorstaat de 
zwaarste beproevingen met het 
grootste gemak. Laat zich 
commanderen, maar leeft het leven 
van een teek. Hij graaft zich in en 
zuigt zijn behoeften eruit.  
 
Zijn wereldbeeld wordt bepaald door 
wat hij ruikt. Hij raakt geobsedeerd 
door geur. En één geur in het 
bijzonder. De geur van een meisje. 
Zij is de sleutel tot een reeks 
dramatische gebeurtenissen die zijn 
leven voorgoed zullen veranderen in 
een zoektocht naar erkenning, 
identiteit en het volmaakte parfum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze indrukwekkende totaaltheater 
productie met live muziek, zang, 
dans, spel en filmbeelden is een 
verslag van ooggetuigen die, stukje 
bij beetje, de puzzel van de ziel van 
Grenouille zullen ontleden. Er zijn 
slechts 100 zitplaatsen, reserveren 
is nodig: www.vriendenoudekerk.nl  
 
Zaterdag 15 oktober, 19.45 uur  
Toegang: 5 euro voor jongeren van 
12-20 jaar, 10 euro volwassenen, 
inclusief consumptie in de pauze
Duur: 2 uur + pauze  
Tip: neem een zitkussentje mee!

Foto United Photos / Remco v.d. Kruis

http://www.vriendenoudekerk.nl
http://www.vriendenoudekerk.nl
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