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VORMING EN TOERUSTING 
PROTESTANTSE GEMEENTE BARENDRECHT 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samen-
gesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd 

door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.  

PROGRAMMA 2e helft 2017  

Algemene informatie en input via secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572, martina.vreriks@planet.nl 

Bekijk het laatste nieuws en eventueel aangepaste of aangevulde programma, evenals ons aanbod van gespreks-
groepen op onze website http://vent.pgbarendrecht.nl . Laat aan uw facebook vrienden weten dat u komt en nodig 
vrienden uit deel te nemen aan evenementen via onze facebookgroep: facebook.com/groups/vormingentoerusting/. 
Als u twitter heeft, volg ons dan via twitteraccount @vtbarendrecht. Of volg ons op papier via Het Klankbord. 

 

Luther-Activiteiten  
Luther in drieën 

Nog net binnen het Lutherjaar organiseert V & T een avond rond deze grote refor-
mator. In vogelvlucht komen een drietal aspecten van zijn leven in bespreking.  

Diete Dumans licht de cultuur-historische achtergronden toe waarbinnen Luther leefde en 
werkte. We zien o.a.  afbeeldingen van Luther en zijn vrouw in de context van het Duitsland van de 
16e eeuw. Hans van Gelder vertelt het een en ander over Luther als 
kerklieddichter en- componist.   

Ds. Jan Willem Stam vertelt u meer over enkele specifieke thema’s in 
het theologisch denken van de kerkhervormer.  

‘Aan tafel’ met Maarten Luther 

Maarten Luther is vooral bekend om zijn 95 stellingen die hij spijkerde aan de deur van de slotkapel 
te Wittenberg. Maar hij nodigde ook regelmatig gezelschappen uit om bij hem thuis in Wittenberg 
te komen eten. Aan tafel hield Luther dan vaak een ‘Tischrede’, een tafelrede en werd er gezongen 
(Lutherliederen) en nagepraat.  

In Carnisse Haven wordt een maaltijd georganiseerd waarbij woorden en liederen van Luther ons 
tot nadenken stemmen en met elkaar in gesprek kunnen brengen, terwijl gerechten uit Luthers tijd 
er voor zorgen dat we ook weer met gevulde magen naar huis gaan.  

Aan de hand van het boekje ‘Amuse’, uitgegeven door de PKN zal deze 
maaltijd vormgegeven worden. Het zal er in Carnisse Haven wel an-
ders aan toe gaan dan in Wittenberg destijds, Luther mag wat minder 
aan het woord en de vrouwen weer juist meer, maar vrolijkheid, 
eten, praten en zingen zullen net als bij Luther onderdeel zijn van 
deze maaltijd. 

'Kom naar voren' / 500 jaar protestantisme 

‘Kom naar voren’ is de titel van de muzikale voorstelling van verhalenverteller Kees Posthumus en 
accordeonist Juul Beerda. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen 
de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met actuele spits.  

Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit 
Woerden, de Duitse vorst Philipp von Hessen, de 
gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe Cal-
vijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleer-

de Arminius. En de meid van de pastoor in Borne. Kent u ze nog niet? Dan 
leert u ze kennen, wanneer ze naar voren komen en zich uitspreken! 
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Jefta en zijn dochter 

Jefta’s dochter is het vrouwelijke personage in Richteren 11:29-40, een bijbelgedeelte dat verhaalt 
over de gelofte van Jefta aan de Heer als brandoffer te zullen geven wie hem bij behouden thuis-
komst uit de strijd tegemoet zou komen. De “gelukkige” was zijn dochter, zijn enig kind.  

Dit intrigerende verhaal heeft de eeuwen door 
de aandacht getrokken en is de bron geweest 
van rijk geschakeerde uitleg. Maar ook compo-
nisten en andere kunstenaars hebben er hun 
verbeelding op losgelaten. Zo werd er aan het 
begin van de 16e eeuw in Rome door de com-
ponist Giacomo Carissimi een kort maar indruk-

wekkend oratorium bij geschreven, dat met uitleg zal worden beluisterd. 
En staan wij natuurlijk ook nadrukkelijk bij het verhaal zelf stil. 

 “Alles voor allen. Een nieuwe catechismus”,  
december 2016, Huub Oosterhuis; redactie Kees Kok. 

Uit de meest rake publicaties, preken en overwegingen van Huub Oosterhuis heeft theoloog Kees Kok (in 
nauw overleg met Huub Oosterhuis) een ander soort 'catechismus' gedistilleerd, waarin wordt geprobeerd 
antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant 
en voor alle mensen van goede wil.  

Juist omdat velen, die in het geloof van de christelijke kerken zijn opgegroeid, geen flauw idee meer hebben 
waar het in het christelijk geloof om gaat, is dit boekwerk samengesteld.  

Geen boek vol vrome praat. Nee, een boek met 
een sterk maatschappelijk en actueel pleidooi voor een betere we-
reld. Een wereld waarin iedereen tot zijn recht moet kunnen ko-
men. Een eerlijke wereld.  

Barendrechtse Bijbelquiz 2017 

Het begon als een gezellige avond 7 jaar geleden in Carnisse Haven. Ondertussen is de Bijbelquiz 
uitgegroeid tot een vast gegeven op de activiteitenkalender. De afgelopen jaren hebben we in ver-
schillende kerkgebouwen in Barendrecht een mooie en gezellige avond gehad. 

Aan de hand van illustraties en filmpjes wordt uw kennis getest.  In teams van 4 of 5 personen spe-
len we samen een quiz met humor, doordenkertjes, en interessante 
weetjes. Er wordt in verschillende ronden gespeeld met meerkeuze-
vragen en een finale ronde. Welk team scoort dit jaar de meeste 
punten en wie wordt de beste speler? Misschien bent u wel de win-
naar van de prachtige wisselbeker 

Aanmelden :  Geef je op met bijvoorbeeld je bijbelstudiegroep, jon-
gerenclub, kerkenraad , koor, organistenteam of ander verenigings-
verband.   

Iedereen is welkom :   U kunt zich ook individueel aanmelden. De 
aanmelding kunt u doen door een mail te sturen of te bellen.  

Film “Monsieur Lazhar”, 2011 

Het hartverwarmende verhaal van Monsieur Lazhar, een Algerijnse immigrant, die leraar wordt 
op een lagere school in Montréal. Hij neemt er de plaats in van een lerares die tragisch om het 
leven is gekomen.  

Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan met hun verlies, heeft hij omgekeerd zelf baat bij de on-
schuld die zij nog in zich dragen. Een ontroerende film over verwerking van rouw, schuldgevoel, 
vriendschap en hoop die doet denken aan films als Être et Avoir en Entre les Murs. 

U kunt hier een voorstukje bekijken:  
https://youtu.be/-pBm9keEBAY 

 

 

DORP 
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Carnisse Haven 

“Meer geluk dan grijsheid”, 2013, geschreven door Jean-Jacques Suurmond; werkt als predikant-geestelijk 
verzorger in Haarlem, columnist van Trouw. 

Dit boekje is vooral aardig als aanvulling op de begin 2017 belegde V&T-bijeenkomst over “Voltooid leven”. 
Suurmond daagt de ouderen uit om in de laatste fase van hun leven niet teleurgesteld of verbitterd te raken. 
Misschien wordt alles wel geleidelijk (of abrupt) minder, maar dat (voortdurend zeggen, helpt niet, Je zou ook 
kunnen zeggen; “ten diepste wordt alles meer dan ooit”.  

Ouder worden is dan een spirituele weg. Met die kijkrichting neemt de 
kwaliteit toe. Tot het leven kantelt. Mogelijk “voltooid” raakt.  

Het is gelukt om J.J.  Suurmond hier te krijgen en hem iets te laten 
vertellen over die spanningsboog tussen de boodschap van zijn boek “Meer geluk dan 
grijsheid” en de huidige ontwikkelingen rond “voltooid leven”.  

Film  “Troubled water”, 2014 

Het verhaal: Jan Thomas komt vrij uit de gevangenis waar hij acht jaar heeft gezeten voor kindermoord. Deze 
moord heeft hij altijd ontkent en hij is vastberaden na zijn vrijlating iets van zijn leven te maken. Hij is een 
getalenteerd orgelspeler en weet een baan te krijgen bij een kerk in Oslo. Door zijn talent en zachtaardig ka-
rakter wordt hij al snel gewaardeerd door zijn omgeving. Jan doet zijn best zijn verleden geheim te houden, 
maar de waarheid komt boven water wanneer op een dag lerares Agnes met haar klas de kerk komt bezoe-
ken. Zij herkent Jan als de man die veroordeeld was voor de moord op haar zoon. De nog altijd door verdriet 
achtervolgde moeder kan niet accepteren dat Jan een nieuw leven heeft weten op te bouwen en raakt 
geobsedeerd door hem.  

Een psychologisch drama waarin twee personages in het reine proberen te komen 
met het verleden. Een drama waarin schuld en onschuld, goed en kwaad elkaar krui-
sen en het leven van de hoofdpersonen volledig beheersen. 

‘Aan tafel!’ – In gesprek rondom de maaltijd van de Heer 

In het seizoen 2017-2018 hebben de activiteiten van Vorming & Toerusting in Carnisse Haven als overkoepelend thema ‘Aan 
tafel!’. De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. René de Reuver, heeft  alle kerkleden uitgenodigd om in gesprek 
te gaan over de viering van het avondmaal. Bij de Heer aan tafel komt de gemeente tot zichzelf. Daar ontdekken wij wie wij 
zijn en zien wij wat ons te doen staat. 

Bijbelkring ‘Aan tafel!’ – Brood in de Bijbel 

Vroeger maakte de bakkerijbranche reclame met de leus:  ‘Brood, daar zit wat in!’ Als het gaat 
over brood in de Bijbel dan zit daar zeker wat in. In de Bijbel is ‘brood’ vol betekenis. Brood 

is altijd meer dan brood alleen. ‘Brood’ is een ver-
zamelbegrip voor ons dagelijks voedsel. Maar het 
heeft ook symbolische en geestelijke betekenis. 
Brood is leven. Brood is gemeenschap. Jezus 
Christus is brood.  

De Bijbelkring gaat een seizoen lang Bijbelteksten waar ‘brood’  in zit lezen. Vaak 
worden die teksten gevonden in verhalen waarin mensen aan tafel gaan. De kring 
wordt geleid door ds. Bert de Wit. 

Schilderworkshop ‘Aan tafel!’ 

 ‘Aan tafel’ is in de geschiedenis ook een geliefd beeld geweest voor kunstenaars. Denk bij-
voorbeeld aan de bekende muurschildering van Leonardo da Vinci, die in een klooster in Mi-
laan ‘het laatste avondmaal’ schilderde. Of aan ‘de aardappeleters’ van Vincent van Gogh. Dit 
jaar zullen we dan ook gaan schilderen rond het thema ‘Aan tafel’.   

Als je hieraan mee wilt doen dan ben je van harte welkom. Het is niet belangrijk dat je kunt 
schilderen. Elk handschrift is uniek en vanuit die uniekheid zul je begeleid worden iets te ma-
ken dat bij je past en dat jouw gevoel bij het thema tot uitdrukking brengt. Het zou leuk zijn 

als uzelf wat afbeeldingen van voedsel meebrengt; dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit een kookboek of kooktijdschrift (De 
“Allerhande” o.i.d.). 

Het schilderen staat onder leiding van Marianne Verhoeff en wordt ingeleid 
door Anne-Mieke van Oost. We hebben gekozen voor de zondag, omdat we 
dan bij daglicht kunnen werken. We beginnen na de zondagse viering, om 
ongeveer 12.00 uur met de inleiding en eten dan samen de lunch, daarna 
gaan we aan de slag met het schilderen. De middag duurt tot 16.00 uur. Van 
harte welkom! 
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De werkgroep Vorming en Toerusting is onderdeel van de protestantse gemeente Barendrecht, in  
samenwerking met de Augustinus parochie. Het programma wordt door de werkgroep en in overleg met 

de  predikanten en raden ieder halfjaar vastgesteld.  Dit programma is speciaal voor u gedrukt en  
verzonden aan u om te bewaren. Naast dit programma met activiteiten, worden er in de verschillende 

wijkgemeenten ook gespreksgroepen en kringen georganiseerd. Een overzicht hiervan treft u in het  
klankbord en op onze website http://vent.pgbarendrecht.nl 

Boekbespreking ‘De Bekeerlinge’ 

Ieder half jaar bespreken we in Carnisse Haven een boek met een wisselende groep leesliefhebbers. Dit seizoen 
kozen we voor twee zeer verschillende romans, die goed verkrijgbaar zijn in bibliotheken. Na een korte inleiding 
over de auteur en het werk wisselen we met elkaar van gedachten over de thema’s, de personages en de stijl van 
het boek. Ook bespreken we de rol van religie in de roman. Het zijn plezierige avonden waaraan de deelnemers 
actief meedoen. Iedereen die graag leest of met anderen over boeken wil praten is van harte welkom. Dit seizoen 
lezen we twee boeken die, elk op een geheel eigen manier, bol staan van de maatschappijkritiek. 

Op dinsdag 7 november bespreken we De bekeerlinge van de Nederlandse schrijver Stefan Hertmans. De schrijver 
neemt ons mee op zijn persoonlijke reis naar de turbulente elfde eeuw. In een gemoedelijk dorp in de Provence wordt sinds 
mensenheugenis over een pogrom en een verborgen schat gesproken. Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in 
Caïro een hoeveelheid opzienbarende joodse documenten. Stefan Hertmans ontdekt de sporen van een voorname christelijke 
jonkvrouw, die uit liefde voor een joodse jongen Zuid-Europa en Noord-Afrika doorkruist. Met De bekeerlinge won Stefan Hert-
mans de E. du Perronprijs 2016, toegekend aan personen of instellingen die 
met een cultuuruiting een bijdrage leveren aan een beter begrip van de 
multiculturele samenleving. Volgens de jury wint De bekeerlinge ‘vanwege 
de kracht om tegenstrijdigheden met elkaar te verbinden en de kunst om in 
alles het gelijke op te zoeken.’   

Themadiensten ‘Aan tafel!’ – Vieren en leren 

Volgens bisschop De Korte doen protestanten zichzelf tekort door slechts enkele keren per 
jaar het avondmaal te vieren. Een echte Rooms-Katholiek ervaart de maaltijd – de eucharis-
tie – als het belangrijkste en een onmisbaar onderdeel van de eredienst. Protestanten zijn 
nogal gehecht aan de combinatie van Woord en Sacra- ment. De woorden zijn 

echter de tekenen 
(doop en avondmaal) 
gaan overheersen. In 
het kader van het jaarthema ‘Aan tafel!’ wordt dit om-
gekeerd: in de diensten waarin de maaltijd van de Heer 
wordt gevierd zullen de woorden dienstbaar zijn aan 
het teken. De vieringen worden themadiensten, waarin 
verschillende aspecten van het avondmaal tegen het 
licht worden gehouden. 

Datum Activiteit Onderwerp Locatie 

ma 2 okt Lezing Luther in drieën Dorpskerk 

ma 2 okt Bijbelkring "Aan tafel!" Carnisse Haven 

wo 4 okt Lezing Jefta en zijn dochter Dorpskerk 

wo 18 okt Boekbespreking "Alles voor allen. Een nieuwe catechismus" Dorpskerk 

wo 25 okt Quiz Barendrechtse Bijbelquiz 2017 Bethelkerk 

ma 30 okt Bijbelkring "Aan tafel!" Carnisse Haven 

din 31 okt Maaltijd "Aan tafel" met Maarten Luther Carnisse Haven 

do 2 nov Voorstelling Kom naar voren' / 500 jaar protestantisme Triomfatorkerk 

zo 5 nov Workshop Schilderworkshop 'Aan tafel!' Carnisse Haven 

din 7 nov Boekbespreking De Bekeerlinge Carnisse Haven 

don 9 nov Filmavond Monsieur Lazhar (2011) Triomfatorkerk 

woe 15 nov Boekbespreking Meer geluk dan Grijsheid Dorpskerk 

zon 19 nov Dienst Themadienst 'Aan tafel!' Carnisse Haven 

maa 27 nov Bijbelkring "Aan tafel!" Carnisse Haven 

maa 11 dec Bijbelkring "Aan tafel!" Carnisse Haven 

don 14 dec Filmavond Troubled Water (2014) Triomfatorkerk 


