
Activiteitengids 2021-2022
verdieping & ontmoeting



Beste lezer,

Voor u ligt de activiteitengids ‘verdieping en ontmoeting’ 
voor het seizoen 2021-2022. 

We zijn blij dat er weer ruimte is om aandacht te 
besteden aan verdieping en ontmoeting. We hebben 
geprobeerd om een gevarieerd programma op te 
stellen. Van lezingen tot aan creatief aan de slag gaan met 
elkaar. Hopelijk zit er ook voor u iets bij. 
Weet u in ieder geval van harte welkom!

Op de voorzijde van deze gids een afbeelding van een 
schilderij van de Friese schilder Jentsje Popma. Het 
schilderij heet ‘de flecht nei it ljocht’ / ‘de vlucht naar het 
licht’. Hopelijk betekent de verdieping en ontmoeting door 
uw deelname bij één of meerdere activiteiten voor u een 
korte opvlucht van uw geest naar het licht. 

We hopen u te ontmoeten bij aankomende activiteiten. 

Namens de commissie ’verdieping en ontmoeting’,

Tjeerd Hazenberg

 



Vanaf 12 oktober 2021 
 gesprekgroep op dinsdagochtend

Vanaf 12 oktober start de gespreksgroep op dinsdagochtend 
onder leiding van Atze Landman weer. 
In deze gespreksgroep komen diverse onderwerpen aan 
bod. Er is ook alle ruimte voor de deelnemers om zelf 
onderwerpen aan te dragen. 
Hoewel de gespreksgroep een trouwe, vaste kern kent, is er 
alle ruimte voor nieuwsgierige mensen die ook graag eens 
willen aanschuiven. Weet je welkom, de koffie staat klaar!

Wanneer: vanaf dinsdag 12 oktober om de twee weken   
         vanaf 9:30 uur
Waar: Oude pastorie aan het Kerkplein
Contactpersoon: Anneke Postma (0594-212266)
Opgave vooraf niet nodig



10 oktober 2021 - Lezing
over  ‘God’ spreken: heeft dat nog zin?

Een eerste lezing als start van een reeks lezingen voor alle 
inwoners van Grijpskerk e.o., georganiseerd door de werk-
groep ‘filosoferen op zondagmiddag’. Om u op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen in verschillende vakgebieden. 
De lezing op zondagmiddag 10 oktober gaat over ontwikke-
lingen in de theologie en is daarom in ons programma op-
genomen. 

‘God is dood en wij, mensen, hebben hem vermoord’ (Niet-
zsche). Toch zeggen veel moderne godsdienstfilosofen dat 
dit niet het laatste woord over  ‘God’ is. Maar hoe dan wel 
en wat? Einstein stelde een wedervraag toen hem gevraagd 
werd: ‘Gelooft u in  God?’, ‘vertelt u mij dan eerst wat God 
is?’. In een lezing met een historisch overzicht vanuit ‘heel 
vroeger, bijbel, christendom en hedendaagse godsdienstfi-
losofen’ wordt ‘wat is God?’ uitgewerkt. De inleiding biedt 
gelegenheid tot vragen en gesprek. 
Als ondersteuning over het verschil in opvattingen en gods-
beelden is de schilderijenreeks ‘oplichtingen van God’ te 
zien, met een korte toelichting vooraf. 

Iedereen is van harte welkom!

Namens de gesprekgroep ‘filosoferen op zondagmiddag’, 
Atze Landman. 

Wanneer:  zondag 10 oktober om 15:00 uur, 
          inloop vanaf 14:30 uur
Waar: Dorpskerk aan het Kerkplein 
Contactpersoon: Atze Landman (0594-853160)
Opgave vooraf niet nodig



Oktober 2021 
 Kuierpraat met Psalmen2Go

Neem de tijd om God te ontmoeten in de psalmen. Geniet 
van zijn schepping en kom op adem. Met dit boekje ga je 
vijftien keer op weg met een psalm.

We starten medio oktober 2021. Je gaat 2x in de maand (zelf 
te bepalen welke dag + tijd) als duo wandelen en maakt een 
afspraak met het andere duo bij wie je thuis je ervaringen 
gaat delen. Twee duo’s vormen dus samen een groep. Wij 
koppelen de duo’s aan elkaar. 

Je kan je zowel als duo en individueel opgeven: 
E-mail: j.bakker61@hetnet.nl / Whatsapp: 06-25013645. 
Kosten boekje: 5 euro

Voor meer info: houd de website en facebookpagina in de 
gaten. Contactpersoon: kw. Jeltsje Elzinga



Donderdag 18 november 2021 
Een avond met Rients Niks

 Over onderzoek naar genen en DNA

In december 2019 ging ons gemeentelid Rients Niks met 
pensioen. Hij heeft jarenlang gewerkt aan de 
Universiteit van Wageningen op de afdeling
Plantenveredeling. 
Rients zal vertellen over zijn passie: genetica. 

‘Het zit in mijn DNA?’: wat zeg je daarmee? Hoe werkt DNA?

Hoe kun je onderzoek doen aan genetische eigenschappen, 
zoals weerstand tegen ziekten?

En zijn geloof en wetenschap tegengestelden?  

Wees er bij op deze interessante avond! 

Wanneer:  donderdag 18 november om 20:00 uur, 
          inloop vanaf 19:45 uur
Waar: de Wingerd
Contactpersoon: Rients Niks: 0594-853160
      rients.niks@pkngrijpskerk.nl
Opgave vooraf niet nodig



7 en 21 december 2021
Vesperdiensten op weg naar Kerst

In de Advent zullen in Dorpskerk aan het Kerkplein in 
Grijpskerk een tweetal vespers worden gehouden. De 
vieringen komen tot stand in de samenwerking vanuit de 
gezamenlijke kerken.

Deze avondgebeden, willen bijdragen aan verstilling en 
inkeer, om zo uit te zien naar de geboorte van Jezus.

De liturgie van het getijdengebed in de avond is daar bij 
uitstek geschikt voor. De vorm en het karakter van avond-
gebed, of vesper, past bij stilte, meditatie en gebed.

Alles wat overbodig is, is onnodig. Verstilling en verdieping 
zijn de kernwoorden. Dit alles werkt door in de vormgeving 
van de ruimte en de afzonderlijke stappen van de liturgie.  

Stilte is een wezenlijk onderdeel. – ‘Bij God alleen verstilt 
mijn ziel’.  

Wanneer:  dinsdag 7 december en dinsdag 21 december   
                    van 19:15 – 19:45 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Waar: Dorpskerk aan het Kerkplein
Contactpersoon: Ina Haveman (0594-613030) 
   Dina Pool (0594-212872)  
Opgave vooraf niet nodig



Maandag 13 december 2021
symbolisch bloemschikken

Wanneer:  13 december om 19:30 uur
Waar: de Wingerd
Contactpersoon: Thea Groeneveld  06-81 83 11 37 
   Jannie Ellens 0594-213034 
Opgave uiterlijk 1 december via:
tjeerd.hazenberg@pkngrijpskerk.nl

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk. 
Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische 
bloemschikking het thema van een viering of de kleur 
van het kerkelijk jaar.

In de donkere dagen voor kerst gaan we gezellig en 
creatief aan de gang.  De dames van de bloemschik-
commissie zullen eerst een korte uitleg geven over de 
te maken schikking, daarna kan iedere deelnemer zijn 
of haar creativiteit inzetten. 

Over de kosten en de mee te nemen materialen volgt 
nog nader bericht. 



Woensdag 26 januari 2022 
Een avond met Gert Sennema

Over zijn werk als kunstenaar en hoe religie 
daar invloed op heeft

Velen van u zullen Gert Sennema bij naam kennen. En/of 
hem kennen van een kunstwerk. Wie van u kent niet het 
prachtige kunstwerk bij het elektriciteitshokje op de 
Bosscherweg? 
Als kunstenaar is hij geregeld eens in het nieuws, bijvoor-
beeld als zanger met zijn band ‘Westkant Stad’. Maar hoe 
goed kennen we Gert nu echt? 

Voor al diegenen die best eens wat meer willen weten over 
Gert en zijn werk, dan is deze avond in januari een uitgele-
zen kans. Gert zal ons vertellen over zijn werk als muzikant, 
tekstschrijver, beeldhouwer. Daarbij zal hij ook vertellen 
over hoe religie zijn werk beïnvloedt. Want daar is zeker 
sprake van. 

Wanneer:  26 januari om 20:00 uur, 
                    inloop vanaf 19:45 uur
Waar: de Wingerd
Contactpersoon: Tjeerd Hazenberg (06-55190774)
Opgave uiterlijk 1 januari 2022 via:
tjeerd.hazenberg@pkngrijpskerk.nl



Zondag 27 februari 2022 - Lezing
Groene theologie

door Trees van Montfoort
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt 
van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde 
dit vaak met de opvatting dat de mens centraal staat in de 
schepping en heerser is over de natuur. Dit mensgerichte 
wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stil 
staan. Tegelijkertijd dringen de gevolgen van de uitputting 
van de aarde zich meer en meer ons ons op, bijvoorbeeld in 
de vorm van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan de 
overstromingen in Limburg deze zomer.  
Dit vraagt volgens Trees van Montfoort, schrijfster van het 
veelgeprezen boek ‘groene theologie’ (uitgeroepen tot beste 
theologische boek van 2019) om een herbezinning in den-
ken, doen en geloven. Van Montfoort, naast schrijfster ook 
predikant, verwoordt in het boek een andere kijk op natuur. 
Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt Van 
Montfoort dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde 
voor heel de schepping.  In een lezing neemt Van Montfoort 
ons mee in haar denken en over wat we, als individu en als 
kerk, zelf kunnen doen. Van Montfoort is door haar boek 
een veelgevraagd spreker en we zijn daarom blij dat zij be-
reid is gebleken om naar Grijpskerk te komen!

Wanneer:  zondag 27 februari, tijdstip volgt nog! 
Waar: de Wingerd
Contactpersoon: Tjeerd Hazenberg (06-55190774)
Opgave uiterlijk 1 januari 2022 via:
tjeerd.hazenberg@pkngrijpskerk.nl

Voor iedereen die wel eens nadenkt over 
een duurzamere wereld en ook hoe ge-
loofsleven daarin een positieve bijdrage 
kan leveren.



Voorjaar 2022  Kloosterweekend

Een verblijf voor korte of langere tijd in een klooster kan 
heel fijn zijn. Dat heeft een aantal van onze gemeenteleden 
bij een eerder kloosterweekend in de praktijk ervaren. Van-
wege de vele positieve ervaringen daarom opnieuw in ons 
programma! 
Als je met een kloosterretraite meegaat ga je meestal naar 
een mooie, stille omgeving in sfeervolle gebouwen. Een 
retraite in een klooster is dé manier om even stil te staan bij 
waar je voor leeft, wie je bent en wat jij belangrijk vindt in je 
leven. Of je gebruikt een kloosterretraite om even afstand te 
nemen van je dagelijkse beslommeringen en heerlijk even 
niets moeten en onthaasten. Veel mensen ervaren dat de 
stress van alledag van hen afvalt tijdens een retraite. 
Je brengt veel tijd alleen door, maar er zijn ook momenten 
die je met de groep deelt. Een retraite brengt je dichter bij 
jezelf. 
Voor de verschillende kloosters gelden verschillende regels, 
maar in alle kloosters vormt het ritme van het getijdenge-
bed de basis. In het voorjaar van 2022 zijn we voornemens, 
weer een weekendverblijf in een klooster te organiseren. 
Vanwege Corona zijn nog niet alle kloosters voor gasten 
geopend. Daarom is de datum en de bestemming nog niet 
bekend. Tegen die tijd zal dit via de Verbinding en de web-
site verder met u gecommuniceerd worden.

Informatie bij  Ina Haveman (0594-613030) of 
   Dina Pool (0594-212872)



15 en 29 maart 2022
 Meditatief Bijbellezen 

In onze protestantse traditie staat de Bijbel en het lezen uit 
de Bijbel centraal. Met elkaar gaan we tijdens de bijeenkom-
sten op de dinsdagavond ook lezen uit de Bijbel. Maar we 
lezen op een andere manier, aandachtiger misschien wel. 
We luisteren naar wat de tekst ons te zeggen heeft. Wat 
spreekt ons aan? Wat roept vragen op? Wat doet de tekst 
met ons? 

We lezen de Bijbel door middel van wat genoemd wordt 
Lectio Divina, (geestelijke lezing). Lectio Divina is een medi-
tatieve wijze van omgaan met de Schrift. Kenmerkend is dat 
je de woorden nauwkeurig leest en proeft en daarna over-
weegt in stilte.  
Vanaf 19.00 uur kun je binnenlopen en we eindigen de bij-
eenkomst rond 19.45 uur met een kopje koffie of thee.  De 
bijeenkomsten, vanuit de samenwerking met de verschil-
lende kerken, zijn los van elkaar te volgen; je mag alle keren 
komen, maar als je maar één of twee keer kunt, is dat ook 
goed.  

Wanneer:  15 en 29 maart van 19.15 tot 19.45 uur, 
  inloop vanaf 19.00 uur
Waar: de Wingerd
Contactpersoon: Ina Haveman 
Opgave uiterlijk 1 maart bij:
Ina Haveman (0594-613030) of Dina Pool (0594-212872)



Vanaf 23 maart 2022
 Vesperdiensten op weg naar Pasen

In de 40dagentijd leven we toe naar Pasen.  Op vier 
woensdagen staan we even stil op weg naar Pasen. 
Met meditaties, bijbellezing, bidden, gedichten en 
muziek. 

De bijeenkomsten in de witte kerk beginnen om 19.00 
uur, duren ongeveer een half uur en worden mee 
ingevuld door een aantal gemeenteleden. 

Wanneer:  23 en 30 maart, 6 en 13 april 
          van 19.00 tot 19.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Waar: Dorpskerk aan het Kerkplein
Contactpersoon: Hillie Tjabringa (0594-212924) 
Opgave vooraf niet nodig



Zaterdag 16 april 2022
Paasommegang

In 2018 vond de eerste paasommegang plaats. 
De opkomst was boven verwachting en ook de 
reacties nadien waren positief. 

Reden genoeg om in 2022 wederom de paasommegang 
nieuw leven in te blazen. Aan de hand van het thema 
van Pasen een ommegang langs de vier kerken in 
Grijpskerk.  Met muziek, poëzie en nog meer.

Wanneer:  zaterdag 16 april, tijdstip volgt nog
Waar: de kerken in Grijpskerk. Startlocatie volgt nog
Contactpersoon: Werkgroep ‘kerk naar buiten’ 
   via: 0594-853160
Opgave vooraf niet nodig



Dinsdag 24 mei 2022
teken/schilderworkshop 

met Jan Houwing

Vlak voor Pinksteren krijgt u de kans om uw creatieve geest 
te laten werken. Oud-Grijpskerker Jan Houwing verzorgt 
een teken/schilderworkshop. Ervaring is nadrukkelijk niet 
vereist. Aan de hand van een vooraf gekozen thema gaan we 
aan de gang. Er is alle ruimte voor eigen invulling, Jan helpt 
u enkel waar nodig verder met tips en tricks. 

Een gezellige avond vol creativiteit. 

Wees er bij, want vol=vol. Het maximum aantal deelnemers 
is namelijk 14. 

Wanneer:  dinsdag 24 mei om 19:30
Waar: de Wingerd
Contactpersoon: Tjeerd Hazenberg (06-55190774)
Opgave uiterlijk 1 mei via:
tjeerd.hazenberg@pkngrijpskerk.nl



Juni 2022
Fietstocht

Wanneer:  datum en tijd volgen
Waar: onze eigen prachtige omgeving
Contactpersoon: Dina Pool (0594 212872)

We sluiten het seizoen af met een prachtige 
fietstocht door onze eigen streek.


