
I 
 

Vorming & Toerusting 
SEPTEMBER T/M DECEMBER 2022  

 

 

Aan tafelAan tafelAan tafelAan tafel    
‘Aan tafel’ is het jaarthema voor het nieuwe seizoen. In de Bijbel 
wordt vaak samen gegeten. Ook in de kerk tafelen we vaak; niet 
alleen fysiek maar ook vooral in gedachten. Samen aan tafel voedt 
niet alleen het lichaam maar ook de ziel. Aan tafel ontmoeten we het 
Woord. Wie met aandacht luistert zal ruimschoots genieten. Voor het programma Vorming en Toerusting hebben 
we ons laten inspireren door dit thema. Het is op verschillende manieren verweven met verschillende 
programmaonderdelen. We hopen samen met u op goede ontmoetingen met veel inspiratie. 
 

Namens de werkgroep Ontmoeting & Inspiratie,   
Johan Boer, Fokke Dijkstra 

OOOOpgevenpgevenpgevenpgeven    
ScipioScipioScipioScipio----appappappapp tabblad aanmelden 

Johan BoerJohan BoerJohan BoerJohan Boer 06  2392 0255 

EEEE----mailmailmailmail    vorming.toerusting@pgbeilen.nl (tenzij anders vermeld bij het programmaonderdeel) 
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1111    Filmavond Filmavond Filmavond Filmavond ‘‘‘‘De Bijbel in één jaarDe Bijbel in één jaarDe Bijbel in één jaarDe Bijbel in één jaar’’’’    
Over verschillende bijbelse verhalen en thema’s worden er in de komende maanden filmavonden gehouden in Het 
Valkenhof. De eerste is reeds geweest op dinsdag 6 sept. jl. 
 
AANVANG  19.30 uur in Het Valkenhof  |  ORGANISATIE  Bijbel in 1 jaar  |  OPGAVE & INFO  mw. Anna Moerman Szabó, 
tel. 524294, E-mail: d.szab@kpnplanet.nl 
 
 
 

2222    Zinnige zondag; Vredesorganisatie PAX bouwt aan Zinnige zondag; Vredesorganisatie PAX bouwt aan Zinnige zondag; Vredesorganisatie PAX bouwt aan Zinnige zondag; Vredesorganisatie PAX bouwt aan 

vrede in Oekraïnevrede in Oekraïnevrede in Oekraïnevrede in Oekraïne    
Vredesweeklezing over hoe PAX helpt conflicten op te lossen in de Oekraïense 
samenleving. ‘Oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld en inmiddels ook op ons eigen continent in 
Oekraïne. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een 
gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd.’  
Marieke Droogsma, medewerker van PAX, neemt ons mee naar Oekraïne, waar PAX al sinds 2014 werkt aan vrede 
en vertelt over de ‘Peace Engineers’. Marieke: "Het is belangrijk een 'cultuur van dialoog' te ontwikkelen, waarin 
mensen hun eigen gedachten en behoeften uit kunnen spreken, maar ook open staan om de positie van anderen te 
horen in een veilige omgeving". Maar is daar nog ruimte voor sinds de grootschalige invasie door Rusland? Hoe kan 
dialoog op lokaal niveau bijdragen aan vrede? En wat betekent deze oorlog voor ons en voor de vrede en veiligheid 
in Europa? Na afloop van de lezing is er ruimte om in gesprek te gaan over deze en andere vragen.  
Toegang vrij. Deurcollecte voor het werk van PAX. 
 
DATUM  zondagmiddag 25 september  |  AANVANG  15.00 uur, Stefanuskerk Beilen  |  ORGANISATIE & OPGAVE  
kerk.wereld@pgbeilen.nl 
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3333    Missionair werk: Het is nog niet klaar…Missionair werk: Het is nog niet klaar…Missionair werk: Het is nog niet klaar…Missionair werk: Het is nog niet klaar…    
Met verbazing in haar stem vroeg Floor: “Is het echt waar dat 1/3 van de wereldbevolking geen toegang heeft tot 
een lokale kerk en het Evangelie niet heeft gehoord? Hoe kan dat? We hebben al zoveel jaren zoveel zendelingen 
uitgezonden naar allerlei plekken in de wereld, en er zijn zoveel verschillende kerken…” Floor reageerde geschokt 
en vol ongeloof, ze kon niet begrijpen dat na 500 jaar zending en 2000 jaar kerkgeschiedenis er nog steeds 
gemeenschappen zijn die de naam van Jezus nog nooit hebben gehoord.   
Nog niet zo lang geleden was de verdeling van christenen in Europa en Amerika ten opzichte van christenen in de 
rest van de wereld 75/25%. Zending was eenrichtingsverkeer; ‘from the West to the rest’. De hedendaagse cijfers 
leren ons het tegenovergestelde: 75% van alle christenen wereldwijd wonen buiten Europa en Amerika. Zending en 
missionair werk vanuit de kerken in Europa en Amerika staan voor de uitdaging; hoe werken we samen met ‘de rest’ 
in het bereiken van 1/3 van de wereldbevolking? 
Floor is inmiddels in Azië werkzaam als zendingswerker, maar haar collega Harry Lukens komt vertellen en laat zien 
wat de stand is op dit moment en waar Floor mee bezig is. En ja, we zijn nog niet klaar… 
 
DATUM  Donderdag 29 september  |  AANVANG  20.00 uur, Het Valkenhof 
 
 

4444    Kerk & Israël    Kerk & Israël    Kerk & Israël    Kerk & Israël    ----            Maandag 3 Maandag 3 Maandag 3 Maandag 3 oktober 2022: Israëllezingoktober 2022: Israëllezingoktober 2022: Israëllezingoktober 2022: Israëllezing    
Rondom Israëlzondag is er ook dit jaar weer een lezing, die ons bepaalt bij de verhouding Kerk en Israël.  
Bart Gijsbertsen, emeritus-predikant, komt spreken over zijn boek: “Een betoog van Nicodemus? De Hebreeënbrief 
herlezen”. Zijn uitgangspunt: De schrijver van de Hebreeënbrief is een schriftgeleerde Jood die is gaan geloven dat 
in Jezus de Messias op aarde is gekomen. Deze schrijver - Bart Gijsbertsen moet daarbij aan een schriftgeleerde als 
Nicodemus denken (Johannes 3) - bladert door de joodse Bijbel om daarin te laten zien dat Jezus de beloofde 
toekomst van Israël is. Op zijn beurt heeft Bart Gijsbertsen de Hebreeën-brief diepgravend gelezen en ontdekt dat 
deze brief een unieke visie op Jezus heeft. U bent van harte welkom op deze ontdekkingsreis! 
 
DATUM  maandag 3 oktober  |  AANVANG  20.00 uur, Het Valkenhof 
 
 

5555    LLLLiturgisch schildereniturgisch schildereniturgisch schildereniturgisch schilderen    
We gaan weer 3 dinsdagavonden liturgisch schilderen. Het jaarthema dit jaar is ‘Aan tafel…’. De begeleiding van 
deze avonden is in handen van Gre Schuringa. Zij zorgt ook voor alle materialen. Kosten van dit project is eenmalig 
€ 20,- (incl. materialen). Aanmelden graag voor 26 oktober i.v.m. bestellen van de doeken. 
 
DATUM  8, 22 november en 6 december  |  AANVANG  20.00 - 22.00 uur, Het Valkenhof  |  INFO & OPGAVE  Erik Potjes 
T: 06 1060 8990 – E-mail: epotjes@pgbeilen.nl 
 
 

6666    Boeren in Beilen Boeren in Beilen Boeren in Beilen Boeren in Beilen ----    lunch lunch lunch lunch     
Speciaal voor de boeren in onze gemeente (en neem vooral ook boeren buiten onze kerkelijke gemeente mee) is er 
in november een lunch, georganiseerd door onze diaconie. Bedoeld als een hart onder de riem in deze onzekere 
tijden. Daarnaast willen we graag horen waar de nood is, en of/waar de kerk een rol zou kunnen spelen. Onderlinge 
ontmoeting is ook een belangrijk doel. T.z.t. ontvangen de boeren een uitnodiging. Het kan zijn dat we adressen 
missen, voor hen geldt: houdt het kerkblad in de gaten.  
 
 

7777    Zinnige zondag; Op zoek naar God in Jorwerd Zinnige zondag; Op zoek naar God in Jorwerd Zinnige zondag; Op zoek naar God in Jorwerd Zinnige zondag; Op zoek naar God in Jorwerd     
DOOR DS. HINNE WAGENAAR 

Wij willen ons laten inspireren door Hinne Wagenaar aan de hand van de ontwikkelingen in Jorwerd. Van 
Pionierskerk naar een Klooster, met nieuwe vormen van geloofsbeleving. 'Open mij voor uw goedheid en raak mij 
aan’. Dat is waar de bezoekers voor komen. Ze zijn op zoek naar bezinning en verdieping. “We richten ons niet per 
se op kerkgangers, maar juist ook op mensen die zoekend zijn en mensen die op adem willen komen”, vertelt 
Wagenaar. “Naast het belang van het bijzondere in de kerkdiensten werken we aan het stichten van een Nieuw 
Klooster. Na restauratie van de boerderij samen met nieuwe gastenverblijven en woonappartementen wordt dit het 
onderkomen van Nijkleaster. Als je het nou over een huis van stilte hebt, dan is dit dé plek ervoor: omringd door 
niks, midden in een weidevogelgebied. 
 
ORGANISATIE  Kerk en Wereld  |  DATUM  zondagmiddag 27 november, 1e advent  |  AANVANG  15.00 uur, Stefanuskerk 
Beilen  |  INFO & OPGAVE  kerk.wereld@pgbeilen.nl  
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8888    Liturgisch bloemschikkenLiturgisch bloemschikkenLiturgisch bloemschikkenLiturgisch bloemschikken    
Liturgisch bloemschikken zet je aan tot nadenken over de betekenis van de schriftlezing. Er is een visuele 
ondersteuning nodig die de gedachten en de gebeden als het ware versterkt en laat bezinken. 
Daarom nodigen we iedere belangstellende uit om met ons een adventsschikking te maken op donderdagavond 1 
december, in het Valkenhof. De aanvangstijd volgt in het kerkblad. 
 
DATUM 1 december  |  AANVANG  19.30 uur, Het Valkenhof  |  ORGANISATIE & OPGAVE  Liturgisch bloemschikgroep 
beide wijkgemeentes: Wilma Joling, Lies Sterenburg, Lidy Vloo,  tel. 06 4888 9517 
 
 

9999    Voltooid leven in de BijbelVoltooid leven in de BijbelVoltooid leven in de BijbelVoltooid leven in de Bijbel    
De vraag naar wat een voltooid leven is houdt menigeen al jaren bezig. Die kwestie hangt uiteraard nauw samen 
met de mogelijkheid om te verzoeken om euthanasie. Komt dit onderwerp van ‘voltooid leven’ ook in de Bijbel 
voor? Het lijkt er wel op! Maar hoe dan? Het menselijk leven staat daar in een ander kader dan in onze huidige 
cultuur. Een thema waarvan veel vragen (nog) onbeantwoord zijn. Prof. dr. Theo Boer gaat hierover met ons in 
gesprek.  
 
DATUM   8 december  |   AANVANG  19.30 uur, Het Valkenhof  |  ORGANISATIE  Vorming & Toerusting  
 
 

10101010    AAAAmnesty Internationalmnesty Internationalmnesty Internationalmnesty International    
Week 50 is de week waarin u weer thuis brieven kunt schrijven aan onschuldige gevangenen in de hele wereld. Op 
zondag 11 december kunt u na de kerkdienst ook weer kaarten schrijven voor het bovengenoemde doel.  
 
DATUM  11 december & week 50  |  ORGANISATIE  Beiler werkgroep Amnesty International  |  INFORMATIE  volgt in het 
kerkblad 
 
 

    

D O O R L O P E N D E  A C T I V I T E I T E ND O O R L O P E N D E  A C T I V I T E I T E ND O O R L O P E N D E  A C T I V I T E I T E ND O O R L O P E N D E  A C T I V I T E I T E N    

    
 

Kunst kijken in de kerkKunst kijken in de kerkKunst kijken in de kerkKunst kijken in de kerk    
Al twee seizoenen zijn we bezig met ‘kunst kijken in de kerk’. Het eerste jaar hebben we schilderijen bekeken met 
verhalen uit het Oude Testament. Het tweede jaar was het onderwerp ‘het leven van Jezus’ en dit jaar gaan we met 
elkaar kijken naar schilderijen die onderwerpen hebben ‘ná de opstanding’. Je kunt zonder problemen ook een 
losse avond volgen. Voor mensen die ook wel graag zouden willen meedoen, maar liever overdag willen: dat hoor ik 
graag. Bij voldoende belangstelling (ongeveer 8 mensen is leuk.) kan het ook op een morgen. Laat me dat dan even 
weten. 
 
DATA  dinsdagavonden 25 oktober, 8 november en 22 november 2022 en 17 januari, 31 januari en 14 februari 2023  
|  AANVANG  20.15 - 21.45 uur, Het Valkenhof  |  INFORMATIE & OPGAVE  mmhazeleger@pgbeilen.nl 
 
 

Interkerkelijke geloofsstudie: Moderne Devotie Interkerkelijke geloofsstudie: Moderne Devotie Interkerkelijke geloofsstudie: Moderne Devotie Interkerkelijke geloofsstudie: Moderne Devotie     
Ook komend seizoen gaan we door met de interkerkelijke geloofsstudie. Dit jaar doen ook onze zusters en broeders 
uit de RK kerk uit Beilen mee. Het onderwerp is dan Moderne Devotie. De afgelopen jaren hebben we vooral veel 
samen nagedacht over de leer van onze kerken. Maar geloof is veel meer dan nadenken. Dus dit jaar gaan we het 
meer over het hart en over geloofsbeleving hebben. We doen dat aan de hand van een beweging in de 
kerkgeschiedenis aan het eind van de 14e eeuw. Mensen waren niet tevreden met de situatie in de kerk en zochten 
manieren om persoonlijk meer met geloof te ervaren. Deze beweging, waar nú juist weer veel belangstelling voor 
is, heeft vernieuwing en verdieping van het christelijke leven tot doel. Er zijn 3 zondagavonden voor gereserveerd 
en aan het einde gaan we met elkaar op excursie naar Zwolle.  De exacte data worden t.z.t. via kerkblad en 
contactbrief doorgegeven.  
 
INFORMATIE & OPGAVE  mmhazeleger@pgbeilen.nl  
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Staan voor je geloof Staan voor je geloof Staan voor je geloof Staan voor je geloof ––––    geloofsbelijdenisgeloofsbelijdenisgeloofsbelijdenisgeloofsbelijdenis    
Als kerk zijn we een groep mensen die Jezus volgt. Het is een goede gewoonte om op een bepaald moment ook 
eens bewust ‘ja’ te zeggen tegen die keuze of om eens met een paar mensen door te praten over waar we het dan 
eigenlijk over hebben. Daarom is er in de kerk belijdeniscatechese. We vragen ons dan af of we ook ‘Ja’ willen 
zeggen tegen de God die vanaf het begin van jouw leven ‘Ja’ tegen jou zei. 
Het komende jaar gaan we in 8 bijeenkomsten in gesprek, als aanloop naar het doen van belijdenis. Ook als je nog 
niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, ben je van harte welkom.  
 
DATUM  In overleg  |  DATUM BELIJDENISDIENST  Pinksteren; 5 juni 2022  |  INFO & OPGAVE  Ds. Magda Hazeleger, 
E-mail:  mmhazeleger@pgbeilen.nl  
 
 

Volwassencatechese Volwassencatechese Volwassencatechese Volwassencatechese ––––    Opfriscursus kerk & geloofOpfriscursus kerk & geloofOpfriscursus kerk & geloofOpfriscursus kerk & geloof    
In vijf avonden wordt uw kennis opgefrist over de thema’s: Waarom de Bijbel? Wat geloven we? Wat betekenen de 
sacramenten? Hoe zit onze kerkstructuur in elkaar? En hoe zit dat met de kerken in Beilen? De avonden zijn los van 
elkaar te volgen. Indien nodig ook digitaal via Zoom/Teams. Net als de jeugdcatechese ben je een uurtje met elkaar 
bezig. Je kunt zonder problemen ook een losse avond volgen.  
 
DATA  8 november en 22 november 2022 en 17 januari, 31 januari en 14 februari 2023  |  AANVANG  19.00 uur tot 
uiterlijk 20.00 uur, Het Valkenhof  |  INFO & OPGAVE Ds. Magda Hazeleger, E-mail: mmhazeleger@pgbeilen.nl 
 
 

GewGewGewGewiiiijde ruimtejde ruimtejde ruimtejde ruimte    
Rondom een bijbelgedeelte wordt de stilte gezocht, gebeden en nagedacht. Opgeven is niet nodig, maar wel dat je 
op tijd bent. De deur gaat om 16 uur dicht. We volgen het lees- en gebedsrooster van www.gewijderuimte.org 
 
DATUM  Iedere woensdagmiddag tussen 16.00 – 17.00 uur, - behalve op feestdagen – in Het Valkenhof 
INFORMATIE & OPGAVE  Ds. Magda Hazeleger, E-mail: mmhazeleger@pgbeilen.nl 
 
 

EmmaEmmaEmmaEmmaüüüüswandelingenswandelingenswandelingenswandelingen    Beilen en HijkenBeilen en HijkenBeilen en HijkenBeilen en Hijken----HooghalenHooghalenHooghalenHooghalen    
Bij een Emmaüswandeling wandelen mensen twee aan twee. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald 
(tussen 6 of 8 kilometer). De Emmaüswandeling begint met een twintig minuten lopen in de stilte. Je krijgt een 
kaartje mee met een Bijbeltekst of een gerichte vraag. Na de stilte gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de 
stilte doorbroken. 
 
WIJKGEMEENTE BEILEN STARTDATUM Iedere eerste vrijdagochtend van de maand, start op 2 september om 9 uur, 
INFO & OPGAVE  Ds. Magda Hazeleger, E-mail: mmhazeleger@pgbeilen.nl of Scipio-app  
 

WIJKGEMEENTE HIJKEN-HOOGHALEN STARTDATUM Iedere 3e vrijdagochtend van de maand, start op 16 september 
om 9 uur  |  INFO & OPGAVE  Aaja Dijkstra, E-mail: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl of Scipio-app 
(Handig om je even op te geven – dan weet je waar er gestart wordt.) 
 
 

KeukentafelgesprekkenKeukentafelgesprekkenKeukentafelgesprekkenKeukentafelgesprekken    
Het doel is een open gesprek over kerk, geloof en leven. De thema’s komen uit de groep zelf. 

Groep:  Wanneer:    Contactpersoon: Contact: 

40+ groep 1x per 5 wkn op vrijdag of zondag Johan Boer  06 2392 0255 
20+ groep 1x per 5/6 weken op dinsdag Marieke Reinders 06 1353 2504 
 
 


