
BEZINNING & 
ONTMOETING
Programma seizoen 2021-2022



Wat Corona betreft lijken we het ergste 
achter ons te hebben. We realiseren 
ons, dat het virus onder ons zal 
blijven rondwaren, maar in september 
zal het overgrote deel van ons zijn 
gevaccineerd. We vertrouwen er daarom 
op, dat we vanaf september weer veilig 
bij elkaar kunnen komen als we ons maar 
aan wat basale regels blijven houden.

Zoals u in dit B&O programma kunt 
lezen, hebben we enkele bijzondere 
sprekers kunnen uitnodigen. Maar ook 
de vertrouwde ontmoetingsmomenten 
zijn weer opgenomen. We hopen u zo 
een inspirerend programma te bieden.

De B&O commissie van de 
Ontmoetingskerk.

Voor vragen:
Jaap Thijs
0528 391 533 of 06 29 219 221

Alle ontmoetingsmomenten zijn in 
de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
aangegeven. Het is voor de genummerde 
ontmoetingsmomenten belangrijk dat u 
zich tevoren opgeeft. Zo weten we of er 
voldoende animo is. U kunt daarvoor het 
aanmeldingsformulier gebruiken. Wilt u 
het ingevulde formulier voor 1 oktober in 
de ‘zuiltjes’ in de kerk doen? U kunt 
zich ook opgeven. Graag voor 1 oktober 
via bezinontmoet@gmail.com of via 
de website van de Ontmoetingskerk. 
Vergeet niet de nummers te vermelden.

Als u zich opgeeft, wilt u dan ook uw 
bijdrage voor de te maken kosten 
overmaken op:

NL92 RABO 0376 200 774
t.n.v. De Ontmoetingskerk 
onder vermelding van B&O

Als, om wat voor reden dan ook, 
de activiteit niet doorgaat, krijgt u 
het gestorte bedrag terug.

Uitgebreid, actuele informatie vindt u 
op www.deontmoetingskerk.nl en in 
bij-Een.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKENBeste lezer... We nemen dan ook afscheid 
van de oude en verwelkomen 
de nieuwe ambtsdragers. 

Zondag 12 september
Aanvang 09:30 uur
voorganger ds. Betty Gras

STARTZONDAG 2020 

Graag tot ziens!

Tijdens een lunch in gesprek gaan 
met vluchtelingen die nog maar kort 
of al langer in ons dorp wonen… 
Het levert mooie gesprekken op 
met wederzijds begrip! 

Heeft u belangstelling? De eerste 
van de vier ontmoetingen is zondag 
26 september 2021 vanaf 12.00 uur. 
In bij-Een leest u de andere drie data 
voor het jaar 2021-2022. Opgave 
vooraf is wel nodig!

Zondag 26 september 2021 | 12:00 uur
Meer info: Mart Krook, tel. 372673

1. TAFELS VAN HOOP
 DEEL JE TAFEL!

Samen met elkaar de Bijbeltekst van de komende 
zondag lezen en bespreken, met een open hart 
voor de tekst en voor elkaar. Ds. Betty Gras leidt het 
gesprek, opgave is niet nodig. Van harte welkom!

Dinsdag 21 september, 9 november 2021 
en 29 maart 2022 | 10:30 - circa 11:30 uur

VOOR DE ZONDAG...



Informatieve avond over het boek van Babette Porcelijn: 
“De verborgen impact”. Als Westerse consument 
hebben we veel meer invloed dan we denken! Minder 
autorijden, de verwarming wat lager en zuinig zijn met 
elektriciteit zijn bekend. Maar de gevolgen van ons 
koopgedrag? Voordat we iets kopen heeft door productie en 
transport het grootste effect op het milieu al plaats gevonden. 
Als je daar ook rekening mee houdt, kun je veel effectiever verduurzamen. 

Donderdag 14 oktober | 20:00 uur | € 2,00

3. INSPIRATIEAVOND DUURZAAMHEID

Deze beklemmende miniserie wordt in twee 
delen vertoond. Een chassidische vrouw uit 
Brooklyn vlucht uit een gearrangeerd huwelijk 
naar Berlijn. Het door haar ervaren religieuze juk 
wordt op indringende wijze voelbaar gemaakt. 
In Berlijn, waar zij zich probeert aan te sluiten bij 
een groep musici komt haar verleden haar toch 
weer achtervolgen. Het verhaal is gebaseerd 
op de autobiografie van Deborah Feldman.

Vrijdag 29 oktober | 19:45 uur 
Vrijdag 5 november | 19:45 uur
€ 5,00 voor beide avonden, 
inclusief hapje en drankje

4. FILM: UNORTHODOX
Op zondag 3 oktober is er in de Ontmoetingskerk weer een 
Cantatedienst. Voorganger is ds. Betty Gras. Het Bach Cantate 
Koor Salland voert de Bach Cantate BWV 180 uit: 
“Schmücke dich, o liebe Seele”. Bij de uitgang een 
collecte ter bestrijding van de onkosten.

Zondag 3 oktober 2021 | 19:00 uur

We gaan weer op pad. De geschiedenis en een quiz houden ons onderweg bezig. 
We starten vanaf de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk en gaan op de fiets naar 
de startplek.

Zondag 10 oktober | 14:00 uur | Meer info: Albert Scholtheis, tel. 372542

CANTATEDIENST

2. KERKENPAD

TIP!

Na de kerkdienst en na het 
koffie drinken nemen we 
samen een drankje en gaan 
we aan tafel. 

Wat u te eten krijgt kunnen we 
nog niet zeggen, maar het is 
vast en zeker weer lekker!

Zondag 7 november
Volwassenen € 7,00
Kinderen € 3,50

5. ETEN OP ZONDAG

De titel van deze tweedelige cursus is ontleend aan een boekje 
dat de Berlijnse rabbijn Leo Baeck (1873-1956) in 1938 publiceerde: 
‘Het evangelie is Joods’. Het boek biedt een fascinerende kijk op 
een typisch Joodse manier van omgang met teksten zoals die 
van het evangelie. Daarnaast maken we kennis met twee 
hoofdstukjes uit het boek ‘Van Abba tot Zondebok. 
Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden’.

A: woensdag 10 november | 20:00 uur | € 3,00
B: woensdag 17 november | 20:00 uur | € 3,00
Gespreksleider: Reinier Gosker | Meer info: Dicky Rentier tel 373928

6 A EN B. WIJ JODEN VERTELLEN EEN VERHAAL



Onder het drinken van koffie, openen we met het voorlezen van symbolische gedichten 
en gezamenlijk gezongen adventsliederen en steken we de adventskaarsen aan. 
Daarna maken we een adventsschikking. Zelf graag meenemen: snoeischaar, mesje, 
groen (conifeer, hulst, klimop, buxus, etc.). Voor basismateriaal wordt gezorgd.

Zaterdag 27 november | 10:00 - 12:00 uur | € 14,00 (ter plekke te betalen) 
Meer info: Truida Okken: 371244 of Joke la Roi: 373719 

De lekengemeenschap Iona (Schotland) 
heeft haar eigen spiritualiteit, muziek en 
wijze van vieren, in de lijn van het Keltisch 
christendom. Tijdens een avondgebed willen 
we daar iets van proeven en met elkaar 
beleven, als weg naar God, elkaar en onszelf.

Zondag 21 november | 19:30 uur

IONA VIERING

Wat zijn de ethische en morele grenzen die de 
huidige mogelijkheden met zich meebrengen 
op het gebied van de genetica en ons DNA? Met 
Prof. Dr. Martina Cornel gaan we nadenken of er 
principiële redenen zijn om niet aan de kiem van 
het leven te sleutelen. Is de mens medeschepper 
en medeverantwoordelijk om foutjes in de 
schepping te helpen verbeteren? Is de mens, 
filosofisch en ethisch gezien, te beschouwen als 
het product van zijn genen? Moeilijke vragen, 
waarop geen pasklaar antwoord is. Prof. Cornel 
is hoogleraar aan het Amsterdam UMC, locatie 
VUmc en lid van de gezondheidsraad.

Donderdag 25 november | 20:00 uur | € 7,50

7. SLEUTELEN AAN ONS DNA?! 
 WENSELIJK OF VERWERPELIJK?

TIP!

8. ADVENTSSCHIKKING

Op zaterdag 11 december kunt u 
weer van onze gezellige kerstmarkt 
genieten. Hoe en in welke 
vorm? Dat blijft nog even een 
verrassing. Maar het wordt vast 
en zeker weer een onvergetelijke 
ontmoetingsdag!! Tot dan!

Zaterdag 11 december
10:00 - 16:00 uur

Een avondviering met liederen, gebed, lezingen 
en stilte in de sfeer van Taizé. U bent om 
18:45 uur van harte welkom om alvast liederen 
te oefenen. Aansluitend begint de viering.

Zondag 16 januari | 19:00 uur 

Maar liefst drie jaar filmde het regisseursduo 
Kotevska & Stefanov in het adembenemende 
gebergte van Noord-Macedonië. Ze keerden 
terug met een visueel verbluffende, poëtische 
documentaire (met diverse prijzen bekroond) 
over een vrouw die wilde bijen zoekt en over 
het broze evenwicht tussen mens en natuur.

Vrijdag 14 januari | 20:00 uur
€ 4,00 inclusief hapje en drankje 

KERSTMARKT

TAIZÉ

9. FILM: HONEYLAND



Voor de derde keer de Pubquiz met weer de medewerking van 
de Quiz Brothers. Stel een team samen (4-6 personen), verzin 
een leuke naam voor je team en geef je tenminste 2 weken 
van te voren op. Wil je alleen komen? Dan zorgen wij voor een 
plekje in een team. De opbrengst is voor een goed doel.

Vrijdag 4 februari | 20:15 uur | € 4,00

12. PUBQUIZ

11.  MINISYMPOSIUM FILOSOFIE: 
 HET GOEDE LEVEN EN DE VRIJE MARKT
De alom aanwezige vrije markt heeft ons veel welvaart 
gebracht, maar de laatste jaren dringt zich ook de vraag 
op naar de schaduwkanten van deze alles overheersende 
globaliserende markt. Wat doet het met onze relaties 
en instituties? Draagt ze bij aan een zinvol en goed 
leven of wordt dat juist bedreigd? Over deze vragen 
gaat het boek ‘Het goede leven en de vrije markt’, dat in 
2019 de Socrates wisselbeker won. Prof. Dr. Govert Buijs, 
één van de auteurs, geeft er een lezing over, waarna er 
ruime gelegenheid zal zijn voor discussie. 

Zaterdag 29 januari | 20:00 uur | € 7,50

TIP!

‘Geef mij maar een vraag en geen antwoord’. Deze 
regel uit een gedicht van Rutger Kopland is onze 
leidraad als we vanmorgen samen gedichten 
lezen. Waarom samen? Omdat gedichten soms net 
puzzeltjes zijn, waarbij je elkaar kunt helpen om de 
betekenis op te sporen. Net als bij grote levensvragen 
en geloofsvragen. We gaan, samen met Els Deenen 
in gesprek over de vragen en op zoek naar zin!

Vrijdag 21 januari | 10:00 - 12:00 uur | € 3,00

10. ZIN IN GEDICHTEN

Na de kerkdienst en het koffiedrinken, 
genieten we samen van een hapje 
en drankje en gaan daarna aan tafel. 
Het menu? Dat is nog en verrassing!

Zondag 6 februari
Volwassenen € 7,00 | kinderen € 3,50 

13. ETEN OP ZONDAG De diaconie vertelt welk enthousiasme het 
diaconale doel van de 3 kerken in Zuidwolde 
in 2021 heeft wakker gemaakt en met 
welk fantastisch resultaat het kon worden 
afgesloten. Daarnaast wordt voorlichting 
gegeven over het nieuwe project van 2022. 

Donderdag 10 februari | 20:00 uur

DIACONALE PROJECTEN

Er heerst nog steeds een groot taboe op mensen die een psychische beperking hebben. 
Erover praten is erg lastig. Wat betekent dat nu voor iemand, die moet leven met zo’n 
beperking? Hoe ziet zijn of haar dagelijkse leven eruit? Herstel ondersteunende zorg helpt 
mensen met ernstige psychische problemen zichzelf te helpen. Herstel betekent hier 
geen genezing, maar weer zelf de regie over het leven kunnen voeren. Op deze avond zal 
een ervaringsdeskundige ons meenemen in zijn of haar levensverhaal.

Dinsdag 8 maart | 20:00 uur | € 3,00

14. THEMA AVOND:  LEVEN MET EN NA DE DIAGNOSE



Waar halen we onze ideeën over goed en kwaad 
vandaan? Bestaat daarvoor nog een adres na 
de veronderstelde ‘dood van God’. Schrijver en 
Trouw columnist Stevo Akkerman spreekt over 
de maatschappelijke en individuele zoektocht 
naar wat goed is – en over enkele valkuilen 
onderweg. 

Woensdag 6 april | 20:00 uur | € 7,50

18 . ‘WIE HET GOEDE WIL PAKKEN, 
 GRIJPT ER ALTIJD NAAST’ TIP!

We versieren deze avond een huiskaars met bijenwas en maken een kaarsenstandaard 
van gebruikt hout.

Woensdag 16 maart | 20:00 uur | € 5,00

Christenen worden ‘mensen van de weg’ genoemd en dit jaar brengen we dat in praktijk. 
In de Veertigdagentijd kun je op twee verschillende momenten ‘meditatief wandelen’ als 
vorm van bezinning.
A. Peter Kortekaas nodigt ons bij hem thuis uit voor een meditatieve wandeling in zijn 
 eigen bostuin. Het wandelen gebeurt individueel, op eigen tempo met onderweg 
 vragen om over na te denken. Nagesprek en koffie in de groepsruimte van De3weg. 
 Burg. Tonckensstraat 72, Zuidwolde.
B. Rondje Kerk(weg). Vanuit de kerk lopen we een wandeling in drie delen: in stilte, 
 in stilte met bezinning op een vraag en tot slot al pratend als de Emmaüsgangers 
 over wat ons raakt. Bij de wandeling staat een Bijbeltekst centraal, voorafgaand aan de 
 wandeling gelezen met Ds. Betty Gras.

A. Zondag 27 maart | 13:00 en 15:00 uur
B. Zondag 3 april | 19:00 uur | Route: circa 5 km | start- en eindpunt kerk

Rauw, eerlijk en humoristisch: zo beschrijft 
luthers predikant Nadia Bolz-Weber 
theologie! Haar uitgangspunt: ieder mens 
kan zowel zondaar als heilige zijn. We 
lezen en bespreken met elkaar haar boek 
‘Vrijspraak voor losers’ o.l.v. ds. Jacoline 
Batenburg en ds. Betty Gras
NB. Op vrijdag 4 maart wordt ook een 
Zinnige avond georganiseerd over dit 
boek voor de besloten doelgroep van 
20-40 jaar in de Ontmoetingskerk in 
Zuidwolde. Val je binnen die doelgroep: 
Welkom!

A: Woensdag 23 maart 
 Ontmoetingskerk | 20:00 uur | € 2,00
B: Woensdag 30 maart 
 Vredehorst, Hoogeveen | 20:00 uur
 € 2,00

15. CREATIEVE AVOND: DUURZAAMHEID 17 A EN B.  MEDITATIEF WANDELEN

16 A EN B. IN GESPREK 
OVER…”VRIJSPRAAK 
VOOR LOSERS”

TIP!



STAMTAFEL ONTMOETINGSKERK Iedereen die daar zin in heeft, is hier 
welkom voor een kopje koffie en een praatje. De stamtafel staat in de Ontmoetingskerk.
Iedere vrijdag vanaf september 2021 | 10:00 - 12:30 uur

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN Samen eten, actief zijn, 
verhalen luisteren en vieren! In de Kinder- en Jeugdkerk ontmoeten we elkaar op een 
interactieve, vrolijke en betrokken wijze. Info: t.z.t. in bij-Een.

ZINNIGE AVONDEN Een zinnig gesprek over (geloven in) het leven met 20-40-ers
Info: Ds. Betty Gras

MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT Januari is de maand van de spiritualiteit. 
Samen met de bibliotheek en het Wheemhuus wordt een spiritueel programma 
aangeboden. Info: t.z.t. in bij-Een en de sociale media.

KRUISGANG EXPOSITIE
In de veertigdagentijd exposeert Philip Hans Franses zijn indringende schilderijen van 
de kruisweg  in de Ontmoetingskerk. De kunstenaar probeert het lijden van Christus 
niet mooier voor te stellen dan het moet zijn geweest zonder in al te concrete details te 
treden. Zijn verbeelding met “verftranen” stemt tot veel meer dan alleen nadenken. 

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG
Vertrek om 06.45 uur van de Hervormde kerk. Bij terugkomst om 08:30 uur is er een 
gezamenlijk ontbijt. Aansluitend interkerkelijke dienst om 10:30 uur.
Donderdag 26 mei | 06:45 uur
Info: Klaas Schaafsma, tel. 372167 en Gerrit van Arragon, tel. 373628

Wat we verder nog doen


