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Het nieuwe seizoen 2021- 2022 

Voor u ligt het nieuwe programma van Bespreek het Samen 
2021-2022. Het programma wordt u aangeboden door 
samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen 
toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte.  
Een prachtig aanbod van 70 diverse evenementen. U kunt zich 
met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, 
cultuur en samenleving. Bekijk het volledige overzicht op de 
volgende pagina’s. Op de website is uitgebreidere informatie 

beschikbaar. Graag vóór 7 september digitaal aanmelden. 

Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.  
 
Op 22 augustus 2021 om 11:00 uur in het Openluchttheater 
door drs. Jacobine Geel en ds. Caroline Oosterveen 

Oecumenische Heideweekviering 
Wat helden bijzonder maakt is dat ze niet alleen weten, maar 
ook doen. Zo schuilt er een held in iedereen. Aansluitend bij 
het thema van de Heideweek verzorgen de kerken een viering 
voor iedereen. 

 
 
Van 20 t/m 25 september 2021 door Caroline Oosterveen en 

Mariëlle Jellema  Rome uit de kunst! = VOL 
Een 6-daagse oecumenische reis naar Rome. Deze keer uit de 
kunst! We willen ons in Rome in diverse kunstvormen 
verdiepen en met elkaar delen hoe artistiek deze wereldstad 
van cultureel en religieus formaat is. 

 
Op 7 oktober 2021 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs door Aline van Willigen 

Vrijeschool onderwijs als voeding 
Het mysterie, de schoonheid en het belang van het onderwijs 
van de Vrije School begint volgens grondlegger Rudolf Steiner 
bij het begin: de harmonische  opvoeding van het kind.  Een 
eerste verkenning. 

 
Op 9 en 13  oktober 2021 om 20:00 uur in de Taborkerk door 
ds. Gerben H. Westra  

Jezus: een Joods-Christelijk gesprek 
Het begrippenpaar joods-christelijk wordt vaak misbruikt, maar 
hier dekt het de lading: rabbijn Walter Homoelka (Potsdam) en 
prof. Magnus Striet (Freiburg i.Br.) voeren een erudiet en 
betrokken gesprek over Jezus. Joodse én Christelijke vragen 
en (voorlopige?) antwoorden. 

 
Op 11 oktober 2021 om 19:30 uur in het Gemeentecentrum 
Lutherse Kerk door ds.Pieter Oussoren en dr. Theo van 

Willigenburg  Geloof laat een muur vallen 
We hadden met alles rekening gehouden, behalve met 
kaarsen en kerkdiensten, aldus een hoge Stasi-officier na de 
val van de Berlijnse Muur in 1989. Over de intrigerende zachte 
kracht van een kerkelijke gemeente in de Wende. 

 
Op 21 oktober 2021 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum 

Emmaüs door Joantine Berghuis Meervoudig religieus: 
spirituele openheid onder Nederlanders 

Hoe komen mensen ertoe om uit meerdere religies te putten 
en welke betekenis hebben die religies in hun leven? Hoe zit 
het met religieuze trouw? Wat is de relatie tussen meervoudige 
religiositeit en de afname van kerklidmaatschap. 

 
Op 25 oktober 2021 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door  
Piet Poot   

Engelse hymnen zingen 
Een avond samen zingen. 
Dit keer liederen uit de Engelse  
traditie, Engelse hymnen. 

 
Vanaf 26 oktober 2021 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door 

Myra vd Jagt  Start repetities - Bach cantate BWV 176 
We studeren dit jaar de cantate 'Es ist ein trotzig und verzagt 
Ding' BWV 176 van Bach in. In twee vespers worden ze ten 
gehore gebracht. 

 
Op 27 oktober 2021 om 20:00 uur in de Taborkerk door  

ds. W Klouwen  De preken van H.K. Miskotte 
Enkele preken van Miskotte worden gezamenlijk gelezen. 

 
Op 29 oktober 2021 om 20:00 uur in De Open Hof door Kees 

Posthumus en accordeonist  Voorstelling: Alle 7 Goed 
Over de actualiteit van de zeven werken van barmhartigheid, 
in verhaal en muziek. 

 
Op 31 oktober 2021 om 14:00 uur bij de P-Natuurcentrum door 

Truus v. Otterloo en Jetty vd Berg Meditatieve wandeling 
Een bezinnende wandeling in stilte, ook verbonden met 
meditatieve inbreng. 

 
Op 3 en 11 november 2021 om 20:00 uur in de Taborkerk door 
prof. dr. Rinse Reeling Brouwer  

Geloofsbelijdenis van Athanasius 
Centraal op de eerste avond: de leesregels en leerregels over 
het verstaan van het nieuwtestamentisch getuigenis van 
Vader, Zoon en Geest. Op de tweede bijeenkomst: het spreken 
over Jezus Christus als ‘waarlijk God en waarlijk mens’. 

 
Op 9 en 23 november en 7 december  2021 om 
19:45 uur in de Antoniuskerk Ede door pastor 

Ben Piepers  Verhalen van het begin en 
Marc Chagall 
Genesis bevat symboolverhalen die laten 
verwonderen bij kosmos, licht en donker, 
oerzeeën en vruchtbaar land, vruchtbomen, planten- en 
dierenwereld en ook nog de mens. Kijkend en mediterend bij 
de kunstwerken van Chagall wordt bijbelse verbeelding ervan 
tot leven gewekt. 

 
Op 10 november 2021 om 20:00 uur in Cultura Ede door  

ds. Edward Kooiman  Het geloof van Leonard Cohen 
De teksten van de zanger en dichter Leonard Cohen gaan 
over grote thema's van het leven: liefde, dood, religie. 
Analyseer verschillende van zijn songteksten en luister en kijk 
naar de meester zelf. 

 
Op 11 november 2021 om 20:00 uur in De Open Hof door  

ds. Agnès Gilles  Mag het ietsje meer zijn? 
In de kerkelijke traditie is 
het avondmaal versmald 
tot het gedenken van het 
sterven en de 
opstanding van Jezus 
Christus. Maar in een 
diaconaal ‘meer’ komt 
de hele wereld in zicht. 
Over rijkdom van een 
sacrament. 



Op 17 en 24 november 2021 om 20:00 uur in de 
Taborkerk door ds. Gerben H. Westra  

De Nieuwe Bijbelvertaling Herzien 
Over principes, keuzes en kwaliteit van 
bijbelvertaling. 

 
Op 18 november 2021 om 19:30 uur door Ina ter Avest 

In gesprek met elkaar - moslims en christenen 
Een kleine groep moslims en christenen bij elkaar om mét en 
ván elkaar te leren. Over dagelijks leven en geloof. Vanuit 
oprechte nieuwsgierigheid elkaar laten raken door het verhaal 
van de ander. 

 
Op 20 november 2021 om 16:30 uur in de Oude kerk  en op  
21 november 2021 om 19:00 uur in de Beatrixkerk door het 
Bepsreek Het Samen koor en orkest olv Myra vd Jagt  

Uitvoering Bachcantate 
We voeren dit jaar de cantate  'Es ist ein trotzig und verzagt 
Ding' BWV 176 uit in een vesperdienst. Laat u inspireren door 
de mooie muziek. 

 
Op 22 november 2021 om 20:00 uur in de Antoniuskerk Ede 
door Marinus van den Berg 

Rouwen in, tijdens en ná Coronatijd 
Beïnvloedt de tijd waarin we leven onze wijze van rouwen en 
verwerken? Is er wellicht sprake van meer verbondenheid of 
misschien  een andere eenzaamheid? 

 
Op 25 november 2021 om 15:00 uur in de Antoniuskerk Ede 
door ds. Trees van Montfoort  

Groene theologie christelijk geloof in een tijd  van 
klimaat-verandering 
De klimaatcrisis, het 
verdwijnen van dieren en 
toenemende vervuiling van 
de aarde stellen nieuwe 
vragen aan geloof en 
theologie. Maar ook  het 
denken over God en de 
wereld moet veranderen. 
“Groene theologie” werd 
gekozen tot beste 
theologische boek van 
2019.  
 
Op 2 december 2021 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum 
Lutherse Kerk door Maarten Verkerk 

De maakbare dood. Voltooid leven in perspectief 
Is mijn leven voltooid? We bekijken deze vraag door 
verschillende brillen: de geschiedenis, mensen die aangeven 
dat hun leven voltooid is, ethische overwegingen, de pastorale 
omgang. Daarbij stralen ook enkele bijbelse lichtstralen op de 
vraag. 

 
Op 3+5 dec. 2021 / 4+6 mrt en 3 en 5 juni  2022 om 14:30 uur 
in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede door Han Pol 

Deel mee in Zin op Zondag 
Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de diaconale 
activiteit Zin op Zondag: bezoek de voedselbank, leg de laatste 
hand aan de maaltijd, en wees gastheer/vrouw voor een 
kwetsbare doelgroep in onze samenleving. 

 
Op 6 december 2021 om 20:00 uur in 
de Beatrixkerk door Teunis Bunt  

Gedichten van en voor jong en 
oud. 
Een tijdverdrijf voor enkele fijne luiden 
- zo kenschetste E. du Perron ooit de 

poëzie. Die gedachte bestaat bij veel mensen, maar iedereen 
kan poëzie lezen. We lezen poëzie, en horen terloops ook iets 
over techniek erbij. 

Op 7 december 2021 om 14:00 uur in de Antoniuskerk Ede 
door pastor Guido Dieteren  

De bronnen van ons kerstverhaal 
Geen verhaal is zo vaak verteld als het Kerstverhaal. Want het 
verhaal over een kindje, geboren in de kou, verzorgd in een 
kribbe, spreekt iedereen aan. Maar hoe Bijbels is het verhaal 
dat wij elkaar met Kerstmis vertellen eigenlijk? 
 
Op 12 december 2021 om 19:30 uur in de Noorderkerk door 
Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer 

Festival of Lessons and Carols 
De inmiddels bekende Lessons and Carols door het 
Torenkamerkoor uit Wageningen. Een aloude traditie. 

 
Op 13 december 2021 om 20:15 uur in de Taborkerk door 

Reinier vd Berg  Goede rentmeesters gevraagd 
Het is inmiddels serieus de 
vraag of we de opwarming van 
de aarde nog wel voldoende 
kunnen stoppen. Tenzij we 
alles op alles zetten en een 
extra troefkaart inzetten. Op 
basis van 5 pijlers horen we  
hoe we op een realistische manier de klimaatklok toch terug 
gedraaid kan worden. 

 
Op 15 december 2021 om 19:30 uur in de Lutherse kerk  

Adventsvesper 
Een vesper in adventstijd voor mensen uit alle kerken, 
georganiseerd door de Raad van Kerken. Deze keer in de 
prachtige Lutherse Kerk. 

 
Op 5 en 12  januari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door 
dr. Peter Blokhuis  

Geloof als mogelijkheid volgens Charles Taylor 
In onze samenleving is geloof mogelijkheid geworden in plaats 
van vanzelfsprekendheid. In inleidingen en gesprek gaat het 
over de vraag hoe dat komt. Hebben mensen een 
onuitroeibare neiging om op zoek te gaan naar iets wat het 
leven te boven gaat? 

 
Op 10 januari 2022 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door  

Minke van der Eijk  Het gebruik van essentiële oliën 
Een zoektocht naar bijbelse achtergrond over het inmiddels 
zeer populaire gebruik van essentiële oliën. 

 
Op 11 januari 2022 om 20:00 uur in  
De Open Hof door Jaap van der Vinne   

Benedictijnse spiritualiteit 
Voor het dagelijks leven in zijn klooster 
schreef Benedictus een Regel. Bij  oude 
kloosterregels lag de nadruk  op 
discipline en ascese. Benedictus 
inspireert ook niet-christenen: 
Regelmaat, authenticiteit, zuiverheid en 
aandacht voor wat je doet zijn waarden 
van alle tijden. 

 
Vanaf 11 januari 2022 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door 

Myra van der Jagt  Start repetities: Passie concert 
Ook dit jaar hebben we weer een passie project, welk stuk we 
gaan uitvoeren volgt later. 

 
Op 12 januari 2022 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door  
ds. Theo Pieter de Jong  

Jonge ouders en geloofsopvoeding 
Geloofsopvoeding - een weg samen met je kind - is niet alleen 
een ingewikkeld traject, het is ook erg mooi. Zinvol om met 
andere ouders te sparren over hoe je dat samen doet. Met 
natuurlijk ook tips, do’s  en don’ts. 

 



Op 19 en 26 januari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door 

ds. Gerben H. Westra  De tekst mag het zeggen 
Over het motto van Karel Deurloo, dat blijkt uit zijn bevlogen 
bijbeluitleg. 

 
Op 20 januari 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum 
Lutherse Kerk door Prof. dr. Dorottya Nagy 

Vluchteling ...een appèl op mens-zijn... 
De manier waarop wij als samenleving praten over migranten, 
zegt iets over ons. Keer op keer moeten wij – mensen, 
geïdentificeerd/gezien als migranten en niet-migranten, 
kerken, de samenleving – ons afvragen of onze 
veronderstellingen en onze manier van praten over migratie 
adequaat is. 

 
Op 21 januari 2022 om 20:00 uur 
in De Open Hof door Leo Fijen 

Daarom blijf ik bij de kerk, 
juist door de coronacrisis. 
Leo Feijen: Omdat hij daar mag 
delen in iets dat groter is dan 

hemzelf: de geloofs-gemeenschap. Op zoek mag naar de 
diepste stem, die van God. Omdat hij daar ontdekt dat een 
mens niet kan leven zonder die andere mens en zonder God. 

 
Op 24 januari of 8 februari 2022 om 20:00 uur in het Kerkelijk 
Centrum Emmaüs door Marijke van den Bos 

Boekbespreking:  
De Keuze van Edith Eva Eger 
Het uitgangspunt in het werk van Eger; 
ongeacht wat je overkomt in je leven of wat je 
wordt aangedaan door anderen, je  kunt 
kiezen hoe je daarop reageert met 
gedachten, woorden en daden. Je kunt 
kiezen voor een leven in geestelijke vrijheid. 

 
Op 27 januari 2022 om 20:00 uur in De Open Hof door  

ds. Agnès Gilles  De droom van Ha'adam 
Harold Stevens over de lastige geloofs- en levensvragen bij 
lijden en leven. En over God daarin….. 

 
Op 2 februari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. A.A. 

van den Berg  Amelek moordt in opdracht van God? 
Het ‘Woord van God’ brengt toch vrede en gerechtigheid? De 
Rwandese theoloog Viateur Ndikumana onderzocht of de 
teksten in de Bijbel over Amalek inderdaad aanzetten tot 
volkerenmoord. 

 
Op 3 en 17 februari 2022 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum 

Emmaüs door ds. Jan-Peter 
Prenger 

Kruip in de huid van... 
 Bijbelverhalen komen tot leven 
als je je er zelf in betrokken 
weet. Letterlijk, en leerzaam. 
Samen leren. 

 
Op 6 februari 2022 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs door Andries Scherpenzeel en Erik Onnink 

Meditatie op pianomuziek 
Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door de 
pianomuziek. We oefenen in het vinden van innerlijke rust om 
zo de muziek op ons in te laten werken. 

 
Op 9 februari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Aad 

van Tilburg  Vitale vragen van Dietrich Bonhoeffer 
In zijn brief van 3 augustus 1944 stelt hij indringende vragen 
over christelijk geloof en kerk in een tijd van de mondiger 
wordende mens en toenemende secularisatie. Hebben zijn 
gedachten over de toekomst van geloof en kerk ook nu 
betekenis? 

Op 10 februari 2022 om 20:00 uur in De Open Hof door  

drs. John Biermans  Heeft de mens een vrije wil? 
Discussiepunt in het christendom is: 
de vrije wil. Is het God die met de 
schepping en met elk mens een plan 
heeft en daarmee bepaalt wat ieder 
mens doet, en dus ook wil? 
Enerzijds de theoloog Luther en 

anderzijds de wetenschapper Erasmus. 

 
Op 11 februari 2022 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door  

ds. Theo Pieter de Jong  Hij gelooft, zij niet. 
Hoe doe je dat, als één wel betrokken is bij het kerkelijk leven 
en de ander er niet zoveel mee heeft? Hoe werkt het als het 
gaat over geloofsopvoeding? Maak je afspraken over het 
bezoeken van kerkdiensten? Hoe doen anderen dat? 

 
Op 16 februari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door  

dr. R van den Beld  Een andere kijk op Paulus 
Hoe valt de christelijke gemeente te denken zonder wat ons is 
nagelaten van de apostel Paulus? Een leerhuisavond over 
Paulus is een ontdekkingstocht om het begrip vrijheid in 
Christus voor deze tijd te leren verstaan. 

 
Op 17 februari 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum 
van de Lutherse Kerk door dr. Arie Eikelboom 

De twee bekenden van Johann Sebastian Bach 
De meest bekende Passionen zijn de Johannes- en Matthäus-
Passion van Johann Sebastian Bach. In de lezing wordt aan 
de hand van voorbeelden nagegaan waar de traditie van 
gezongen Passionen vandaan komt en wat de verschillen 
tussen beide Passionen zijn. 

 
Op 20 februari 2022 om 13:30 uur in Cultura Ede door  

ds. Agnès Gillis Red Joan > Fascinerende films...... 
vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe 
boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan! 

 
Vanaf 21 februari 2022 (5x) om 20:00 uur in de Beatrixkerk 

door ds. Theo Pieter de Jong  Bidden hoe doe je dat? 
Met enkele handreikingen oefenen we praktisch in het bidden 
tot de God van de Bijbel. 

 
Op 2 maart 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Joep 
Dubbink  God in beweging, veranderende godsbeelden 

In de bijbel wordt op 
verschillende manieren 
over God gesproken, 
spelen tijd en cultuur 
een rol, persoonlijke 
ervaring, confrontatie 

met andere volken en hun goden. Ook na het vastleggen van 
de canon van de Bijbel heeft het denken over God niet 
stilgestaan.  
 
Op 4 maart 2022 om 19:30 uur  Wereldgebedsdag 
Samen met andere christenen wereldwijd bidden voor vrede 
en gerechtigheid. 

 
Op 8 maart 2022 om 19:30 uur in het Parochiecentrum van 
Katholiek Ede door Manjo Joosten 

De Magie van Beeldend Vertellen 
Manjo Joosten, verhalenverteller en voordrachtskunstenaar, 
vertelt u deze avond twee sprookjes van Bomans, geschreven 
voor volwassenen, over de kwetsbaarheid van het leven en de 
onvermijdelijkheid van het sterven. 

 
Op 8 maart 2022 om 19:30 uur door Ina ter Avest 

In gesprek met elkaar - moslims en christenen 
Een kleine groep moslims en christenen bij elkaar, om mét en 
ván elkaar te leren. Over dagelijks leven en geloof. 



Op 9 maart 2022 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door drs. Bert Engelfriet   

De identiteit van Mozes 
Wereldberoemd is de sculptuur van Mozes in 
Rome. Het beeld van Michelangelo staat op 
de stenen trappen van de San Pietro in 
Vincoli te stralen. Over Sigmund Freud en 
Martin Buber en hun visie op  de God van 
Mozes. 

 
Op 9 maart 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Lieke 

van Zanden  Het Hogepriesterlijk gebed 
In het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) luisteren we mee 
naar een intieme dialoog tussen de Vader en de Zoon. De 
dialoog doet denken aan wat Martin Buber schrijft over de 
ontmoeting van Ich und Du. 

 
Op 10 maart 2022 om 19:00 uur in de Beatrixkerk door COV 
Excelsior, Koorschool Midden-Gelderland en solisten   

Bachs grote Passie 
Een klein muziektheater rondom Bach, 
zijn familie en zijn geliefde Matthäus-
Passion. Aanbevolen leeftijd 8 tot 14 
jaar. Volwassenen zijn welkom, mits 
onder begeleiding van een kind. 
 
Op 10 maart 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum 
Lutherse Kerk door Hendrie van Maanen 

Love Meets Wisdom: een christelijke ervaring van 
het Boeddhisme 
 Op zoek naar de verbinding tussen de wijsheid en de 
christelijke traditie van de liefde – agape. Loopt er een 
religieuze breuklijn tussen het westen en het oosten, of zijn de 
tradities te overbruggen? 

 
Op 15 maart 2022 om 19:30 uur in het Parochiecentrum van 
Katholiek Ede door Jesse Mulder 

Rudolf Steiner over vrijheid en liefde, individualisme 
en gemeenschap 
Filosoof Jesse Mulder neemt ons op deze avond mee in het 
gedachtengoed van Rudolf Steiner, waarin vrijheid en liefde, 
en individualisme en gemeenschapsvorming geen 
tegenstellingen zijn, maar elkaar juist versterken. 

 
Op 16 en 23 maart 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door 
ds. Gerben H. Westra 

De nood en de noten: passie in het kerklied 
Wat duid je aan met lijdenstijd en veertigdagentijd? Waar 
treffen we beproeving aan? 
 
Op 17 maart 2022 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door  

drs. F.L.B. Meijboom  Wat je eet, ben je zelf... 
Wat, wanneer en met wie je eet is verrassend opmerkelijk 
verbonden met wie we zijn. 

 
Op 23  en 30 maart en 6 april 2022 om 19:30 uur in het 
Parochiecentrum van Katholiek Ede door mw. Oda Damen   

Dansend op weg naar Pasen 
De veertigdagentijd nodigt uit tot reflectie en bezinning, met 
name op de thema’s leven, dood en opstanding. Meditation 
des Tanzes- Sacred Dance kan daarvoor een vorm zijn, een 
mogelijkheid om in contact te komen met ons ‘innerlijk leven’. 
 
Op 28 maart 2022 om 17:00 uur in de Meet-Inn door Mienke 

Dimmendaal, Bea Hugo en Jenny 

Davelaar  Bijbels koken 
Samen genieten van maal én 
verhaal. Met elkaar gaan we op 
culinair avontuur. Samen koken, 
samen proeven hoe goed de bijbel 

smaakt. We koken uit het kookboek van Han Wilmink. Hij is 's 
lands bekendste kookdominee. 

Op 2 april 2022 om 17:00 en 19.30 uur in de Beatrixkerk door  
het Bepsreek Het Samen koor en orkest olv Myra vd Jagt  

Uitvoering Passieconcert 
Ook dit jaar hebben we weer een passieconcert; laat u zich 
‘passioneren’ door de muzikale klanken! 
 
Op 3 april 2022 om 15:30 uur in de Noorderkerk door  
ds. Carel ter Linden en Pianiste Karin Kuijper 

Lezing met muziek: Carel ter Linden en Karin Kuijper 
Een programma met daarin zeven 
korte overdenkingen over de zeven 
woorden, die ons van Jezus zijn 
overgeleverd als door hem aan het 
kruis gesproken. De overdenkingen 
worden afgewisseld door muziek die 
Joseph Haydn in 1786 bij de 
‘kruiswoorden’ schreef. 
 

 
Op 7 april 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum van de 
Lutherse Kerk door ds. Marja Terlouw-Sterk 

Binnen gesloten muren 
Informatieve bijeenkomst over het pastorale werk van een 
gevangenispredikant. 

 
Op 7 april 2022 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs 

door Maarten Meester  Consuminderen 
Iedereen kan weten dat hij door onnodig spullen te kopen, auto 
te rijden, te vliegen en vlees te eten het milieu verder de 
vernieling in helpt. Toch lukt het weinig mensen om hun 
ecologische voetafdruk tot een aanvaardbaar niveau terug te 
brengen. 

 
Op 22 april 2022 om 20:00 uur in de De Ontmoeting, 
Emmalaan 1, Bennekom door Kirsten Benschop 

Theatervoorstelling Bronnen 
Een ontwapende theatervoorstelling over verbinding en 
(innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de weg kan staan. Kirsten 
Benschop gaat hiervoor te rade bij klassieke en hedendaagse 
schrijvers, filosofen en religieuzen uit verschillende tradities. 
Kunnen zij een ander licht werpen? 

 
Op 23 april 2022 om 07:00 uur 
vanaf de P van Juffrouw Tok door 
Patricia Wagenmakers  

Vogelzang en Mensenlied 
Bij het ochtendgloren met open 
oren op pad, om in de buitenlucht 
vogelzang te horen in verbinding 
met poëzie. 

 
Op 24 april 2022 om 19:00 uur vanaf  de P bij het 
Natuurcentrum door Truus v Otterloo en Jetty vd Berg 

Meditatieve wandeling 
Een bezinnende wandeling in stilte, ook verbonden met 
meditatieve inbreng. 

 
Op 1 mei 2022 om 13:30 uur in de 
Noorderkerk door ds. Caroline Oosterveen 

en Annemiek Schrijver  Verwonder je 
mét Annemiek Schrijver 
Annemiek Schrijver gaat de uitdaging aan 
nu eens aan de andere kant van de tafel te 
zitten. Ds. Caroline Oosterveen gaat in 
gesprek met Annemiek Schrijver over haar 
werk, drijfveren en spiritualiteit. 

 
Op 19 mei 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum van de 
Lutherse Kerk door ds. Maarten Diepenbroek 

Ontdek Lutherse invloeden in het Liedboek 
We doorkruisen zingend het Liedboek, op zoek naar typische 
Lutherse liturgische vormen en prachtige Lutherse liederen. 


