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Gezocht:
redactieleden
 
Het is u/jou natuurlijk niet ontgaan dat Kruispunt een
metamorfose heeft ondergaan.
De reacties zijn zeer positief en ook de redactieleden zijn
tevreden.
Echter, om alles prettig werkbaar te houden voor
iedereen, is de redactie toe aan uitbreiding.
We zijn op zoek naar iemand met een ruime computer-
basiskennis, die het leuk vindt om creatief mee te denken
en bereid is om per editie hier enkele uren van zijn/haar
kostbare tijd aan te besteden.
Het Kruispunt komt zeven keer per jaar uit.
Lijkt het u/jou iets?  Nieuwsgierig geworden?
Neem even contact op met het Kerkelijk Bureau,
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl voor meer informatie.
 
De redactie

Predikanten
 
Mw. Ds. J.E. Scheenstra
Schout van der Dussensingel 5
5237 TE 's-Hertogenbosch
Tel: 073 6446090
Email: erica@pgdenbosch.nl
 
Ds. R.E. Stiemer
Berenklauw 39
5236 SC 's-Hertogenbosch
Tel: 073 2110330
Email: ruud@pgdenbosch.nl
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Verwachting en Hoop
 
Hoor, een stem roept: Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
(Jesaja 40:3-4)
 
Altijd weer vind ik die vier weken van advent een bijzondere periode. Het is een periode waarin alles steeds donkerder
en kaler wordt – kouder ook, en leger, maar tegelijkertijd weten we ook dat het adventslicht groeien gaat. Week na
week. Midden in die kale wereld. Die kleine lichten die vertellen ons een verhaal van verwachting en hoop.
Nu las ik laatst hele mooie woorden over de hoop. Woorden van Vaclav Havel, de mensenrechtenactivist, en later
president van Tsjechië. Hij zei eens:
 
“Hoop (…) is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
ook niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.”
 
Wij leven dus, in advent, in een tijd van hoop. Niet omdat we zien dat het beter gaat, - we zien juist dat het ontzettend
moeizaam gaat op heel veel plekken in de wereld en bij heel veel mensen. We maken ons grote zorgen om het milieu.
Om de tweedeling in ons land, de stille armoede en de onzichtbare eenzaamheid. Om de spanningen en
brandhaarden in zoveel andere landen. We maken ons soms grote zorgen om onszelf, onze gezondheid, de toekomst.
Dus die hoop die lezen we niet altijd af aan hoe het gaat. Of aan het gevoel dat het wel goed zal komen, maar die
hoop die is er omdat we in advent, zoals Vaclav Havel dat zegt “het goede zoeken”. Ook al weten we werkelijk niet
hoe het afloopt met al het donker, toch kijken we verlangend uit naar dat kind dat ons leert wat vrede is, en mens-zijn.
 
Ook Jesaja wist waarachtig niet hoe het af zou lopen met zijn volk. Als hij zijn woorden schrijft is Israël in ballingschap
in een vreemd land. Hoeveel mensen zullen zich niet verloren hebben gevoeld daar, ver van huis, ontworteld en
kansloos. Ook Jesaja zag het echt niet zomaar goed komen. En toch schreef hij hoopvolle woorden: maak de weg
maar open. Bereid alles maar vast voor, want Hij komt er aan. God komt de wereld binnen.
Dat hoort bij hoop hebben. Dat je je opent. Dat je het aandurft om ontvankelijk te zijn. Dat je je niet afsluit en opsluit
omdat je niet meer zien kunt of het nog goed komt, maar dat je je, óók als je het nog niet ziet, openstelt voor het licht.
Voor het goede. Voor die nieuwe mens die geboren wordt. Dat is denk ik advent. Een soort oefening in open staan.
Voor alle soms heel kleine goede dingen die al snel verdwijnen in het donker. Maar laten wij, adventsmensen ons juist
dat kleine te binnenbrengen. Er goed naar kijken. En ze in ons hart bewaren als tekenen van zijn komst.
 
Alice Bremmer
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Rooster kerkdiensten
 
Grote Kerk, Kerkstraat 20 
Diensten onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te 's-Hertogenbosch
 
Iedere zondag voor de kinderen:
Crèche: 0 t/m 3 jaar
Kinderkerk: 
jongste groep: basisschool groep 1 tm 4
middengroep: bassisschool groep 5 t/m 8
 
Tenzij anders is vermeld is de aanvang van de diensten
om 10.00 uur.                                     
De diensten zijn ook live via internet te volgen:
www.pgdenbosch.nl/live
 
zondag 22 december
4e zondag van Advent
Ds. R.E. Stiemer
 
dinsdag 24 december
aanvang 22.00 uur
Kerstnacht
Mevr.Ds. J.E. Scheenstra
m.m.v. Capella Brabant o.l.v. Marc Versteeg

Foto: Gemma Kessels

 
woensdag 25 december
Eerste Kerstdag
9.15 uur Kerk op Schoot Viering
10.00 uur Gezinsviering
Ds. R.E. Stiemer
 
zaterdag 28 december
Top 2000 Kerkdienst
aanvang 17.00 uur
 
zondag 29 december
Mevr.Ds. J.E. Scheenstra
 

dinsdag 31 december
Oudejaarsavond
Geen dienst in 's-Hertogenbosch, 
maar u bent van harte welkom in de 
Samen-op-Weg Kerk in Berlicum,
Raadhuisplein 4
Ds. D.J. Bierenbroodspot
aanvang 19.30 uur

 
zondag 5 januari
Ds. R.E. Stiemer
Na afloop van de dienst Nieuwjaarsbegroeting.
 
zondag 12 januari
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Mevr.Ds. J.E. Scheenstra
 
zondag 19 januari
Gebedsweek voor de Eenheid
Dienst van Schrift en Tafel
Gezamenlijke dienst met de 
San Salvator Gemeenschap
Ds. R.E. Stiemer 
m.m.v. Cantorij San Salvator
 
zondag 26 januari
Doopzondag
Mevr.Ds. J.E. Scheenstra
 
 
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Deze diensten zijn altijd diensten van Schrift en Tafel.
Aanvang van de diensten 10.15 uur
Geen verdere opgave ontvangen
 
 
Bethel
zondag 22 december
10.00 uur  Ds. C.D. Zonnenberg
18.30 uur  Ds. K. Groenendijk
 
woensdag 25 december
Eerste Kerstdag
10.00 uur  Ds. T.J. Korten
18.30 uur  Ds. W. Stijf
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Bij de erediensten
 
Dinsdagavond 24 december 2019, Kerstnacht
Aanvang 22.00 uur
Met medewerking van Capella Brabant onder leiding van
Marc Versteeg
Kleur: wit
Lezingen: Jesaja 9: 1-6 en Lukas 2: 1-20
Toelichting: Een oeroud verhaal en realiteit van iedere
dag: een kind wordt geboren. Vreugde en blijdschap
gaan gepaard met vrees voor de tijd waarin dit kind
geboren wordt. Wat staat hem te wachten? Met ieder
nieuw mensenkind hopen we toch op zegen en vrede?!
We luisteren in het donker van deze nacht naar woorden
die licht brengen in onze eigen tijd.
 
Woensdag 25 december 2019, Eerste Kerstdag
Kleur: wit
- 9.15-9.45 uur ‘Kerst-op-schoot’
Voorafgaande aan de kerkdienst wordt de ‘Kerst-op-
schoot-vieringen gehouden. Deze peuter- en
kleuterviering vindt plaats in de ruimte achter het kruis.
Het Kerstverhaal wordt beeldend verteld en uitgespeeld.
We zingen eenvoudige kerstliedjes. We bidden samen.
Na afloop van de viering kunnen de kinderen naar de
oppas, om samen iets te drinken en te snoepen.
 
- 10.00-11.00 uur Kerst-gezinsdienst
Lezingen: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14 
Toelichting: Johannes opent zijn beschrijving van het
evangelie niet met het verhaal over het kind in de kribbe.
Hij kiest een meer filosofische insteek: ‘Gods Woord is
mens geworden. God heeft zich in Jezus Christus
uitgesproken.’ Hiermee wil hij aan de mensen van zijn tijd
iets verwoorden van het geheim dat God onder ons is
komen wonen. Wat betekent dat Woord vandaag te
midden van alle woorden die er in deze wereld klinken?
 
Thema kinderkerk: ‘Volg de ster – De geboorte van Jezus’
Op kerstochtend lezen we het verhaal over de geboorte
van Jezus zoals Matteüs dat vertelt in Matteüs 1:18-25.
Maria wordt zwanger door de heilige Geest. Jozef hoort
van een engel dat hij tóch met Maria moet trouwen en
dat het kind Jezus zal heten, maar ook Immanuel
genoemd zal worden.
 
Zaterdag 28 december 2019, Top2000-Kerkdienst
Aanvang 17.00
Kleur: Wit
Lezing: 1 Koningen 19: 9b-16
Toelichting: De Top2000-kerkdienst haakt aan bij de
traditionele Top2000 van NPO-Radio 2. In de Top2000
staan veel nummers met inhoud: songs die emoties
teweegbrengen, kippenvel geven en herinneringen
oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof

foto Gerard Monté

 
zondag 29 december
10.00 uur  Prop. C.G. Bok
18.30 uur  Ds. L. Plug
 
dinsdag 31 december
Oudejaarsdienst
19.30 uur  Prop. A.H. van Mourik
 
woensdag 1 januari
Nieuwjaarsdienst
10.00 uur  Ds. L.M. Jongejan
 
zondag 5 januari
Bevestigingsdienst
10.00 uur  Ds. W. Stijf
18.30 uur  Ds. T.C. de Leeuw
 
zondag 12 januari
10.00 uur  Ds. C. Bos
18.30 uur  Ds. J. Muller
 
zondag 19 januari
10. 00 uur  Ds. G. Wassinkmaat
18.30 uur  Ds. W. Stijf
 
zondag 26 januari
10.00 uur  Ds. R.H. Kieskamp
18.30 uur  Ds. K.E. Schonewille
 
Vieringen Nieuwehagen
vrijdag 20 december
GeertjeVogel, Woord en Tafel, 4e Advent
dinsdag 24 december
Ds. Alice Bremmer,  Kerstviering Parade  19.00 uur
vrijdag 10 januari
Hans van Bemmel, Woord en Tafel
vrijdag 17 januari
Ds. Erica Scheenstra, Woord en Tafel
vrijdag 24 januari
Ds. Alice Bremmer, Woord en Tafel
 
Vieringen Noorderkroon
Geen opgave ontvangen.
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en over God. Andere gaan over belangrijke
levenservaringen als liefde, dood en troost. Het thema
van de dienst is ‘Ik kan het niet alleen’. Medewerking
wordt verleend door de band ‘Grooving’. De toegang
van deze Top2000 kerkdienst is gratis. Na afloop is er een
collecte voor de onkosten.
 
Zondag 29 december 2019
zondag na Kerst
Kleur: wit
Lezingen: Jesaja 61: 10 - 62: 3 en Lukas 2: 33-40
Toelichting: Jozef en Maria komen met hun baby naar de
tempel. Dit kindje wordt ingebed in de traditie. Maar er
klinken ook woorden als scheppen en scheiden.Daar
waar Gods Naam wordt genoemd in onze wereld
scheiden zich de geesten, en gaan het goede en het
kwade hun ware gezicht tonen. Licht en donker. Voor
welke gezindheid kies je?
 
Thema kinderkerk: God is machtig. Op deze zondag staat
Psalm 8 centraal: een loflied over de macht van God.
God heeft de hemel en de aarde gemaakt, en de
mensen een belangrijke plek gegeven.
 
Zondag 5 januari 2020
Epifanie – Verschijning van de Heer
Kleur: wit
Lezingen: Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12
Toelichting: De geschenken van de magiërs zijn meer
dan zomaar een drietal waardevolle cadeaus. Het goud,
de wierook en de mirre onthullen aan het begin van het
Matteus-evangelie iets van de betekenis van Jezus
Christus voor zijn volk en voor de volkeren. Na afloop van
de dienst is er gelegenheid om elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen.
 
Thema kinderkerk: ‘Volg de ster – Wijze mannen zoeken
een koningskind’. Op deze zondag staat Matteüs 2:1-12
centraal: Wijze mannen uit een ver land zijn op zoek naar
een pasgeboren koningskind.
 
Zondag 12 januari 2020
1e zondag na de Verschijning, Doop van de Heer
Bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Afscheid van
ambtdragers
Kleur: wit
Lezingen: Handelingen 10: 34-38 en Mattheüs 3: 13-17
Toelichting: De zondagen na Kerst hebben altijd vaste
thema's. Vandaag horen we over de doop van Jezus,
volgende week over de bruiloftsmaaltijd in Kana.
Daarmee hoor je iets over de oorsprong van doop en
avondmaal en tegelijk is een verhaal van toen meteen
iets wat we nu nog steeds doen en ervaren in onze
diensten. Wij worden zelf onderdeel van Gods grote
verhaal. 
Johannes vindt dat de rollen omgedraaid zouden

moeten zijn: hij zou gedoopt moeten worden door Jezus
in plaats van andersom. Maar kennelijk is er een andere
weg denkbaar dan de voor de hand liggende. Met
andere woorden: de doop opent nieuwe mogelijkheden.
Dat blijkt wel uit het boek Handelngen. Grenzen worden
doorbroken, want "Jezus is de Heer van alle mensen."
 
Zondag 19 januari 2020
2e zondag na de Verschijning
Week van Gebed voor de Eenheid
Kleur: wit
Lezingen: Handelingen 28: 1-10 en Marcus 16: 14-20
Toelichting: In deze dienst, die we samen met de San
Salvatorgemeenschap vieren, staat het thema
‘Buitengewoon’ centraal. Dit thema is gekozen door de
kerken op Malta, het eiland dat in Handelingen 28 wordt
genoemd.
Aan deze dienst werkt de Cantorij van de San
Salvatorgemeenschap mee, onder leiding van Peter Paul
van Beekum.
We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.
 
Zondag 26 januari 2020
3e zondag na de Verschijning
Doop en belijdenis
Kleur: wit
Lezingen: Jesaja 49: 1-7 en Mattheüs 4: 12-22
Toelichting: Jesaja profeteert dat Gods heil zal reiken tot
de rand van de aarde. En daarvoor zijn mensen nodig,
mensen als vissers, die in alles laten zien dat zij geraakt
zijn door het woord van God en de uitleg van die
woorden die Jezus heeft voorgeleefd.
Een toepasselijke tekst in een dienst waarin 2 mensen
belijdenis doen en waarin kinderen worden gedoopt. Om
met Psalm 139 te spreken: zij voelen zich gekend door
God, die hen kent.
Een zondag als een feest en als bemoediging: we kunnen
het! We zijn geroepen, gewenkt, om mee te gaan, met
Jezus mee, en hem trouw na te leven.
 
 
 

Evensong met de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries, foto

Gerard Monté
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Pastoralia
 

Gestorven
Op 3 november is overleden, Sophia Lastdrager – van
den Ende, in de leeftijd van 90 jaar. Sophia werd geboren
in Naaldwijk. Ze woonde met haar man en kinderen in
Den Haag. In de jaren zestig verhuisde het gezin naar
Den Bosch. Sophia voelde zich thuis in de Grote Kerk. Ze
bezocht de diensten en deed vrijwilligerswerk. Ze was een
lieve, hartelijke vrouw. De laatste jaren van haar leven
leed ze aan de ziekte van Alzheimer. Toen haar man,
Hendrik-Jan, in 2014 overleed, kon ze niet meer thuis
blijven wonen en verhuisde ze naar zorgcentrum Hof van
Hintham. Op donderdag 7 november werd de
uitvaartdienst gehouden in de Grote Kerk. We zongen de
liederen die Sophia, jaren terug, met het oog op dit
afscheid, had opgeschreven, o.a. ‘Waar de weg mij
brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met
gesloten ogen, naar het onbekende land.’ We wensen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods
nabijheid toe.
 
Op 25 november is op 89-jarige leeftijd overleden: Klaas
van der Ploeg, sinds 2015 weduwnaar van Nel van der
Ploeg-Broekhuize. Klaas woonde de laatste jaren van zijn
leven in Woonzorgcentrum De Noorderkroon. Daarvoor
was hij samen met Nel jarenlang actief in Wijk West van
onze Protestantse Gemeente. Klaas was als ouderling de

motor van het wijkteam. Hij verzorgde trouw de
programma’s en orden van dienst voor wijkavonden en
bijeenkomsten in zorgcentrum De Taling. Ook was hij zeer
betrokken bij de oecumenische activiteiten in Wijk West.
De laatste jaren werd zijn gezondheid kwetsbaar, en trok
hij zich steeds meer terug. In vertrouwen op God keek
Klaas naar het einde van zijn leven hier. Daarvan getuigt
zijn liederenkeuze voor zijn uitvaartdienst: ‘Zo vriendelijk
en veilig als het licht, zo als een mantel om mij
heengeslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.’
De afscheidsdienst van Klaas van der Ploeg heeft plaats
gevonden op maandag 2 december in de Grote Kerk.
Aansluitend is hij in besloten kring gecremeerd. We
wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte
toe.
 
Op 2 december is overleden, Paul Gerrit Johannes van
der Vliet, zoon van Gerard en Paula van Vliet. Hij is 44 jaar
geworden. De afgelopen dertien jaar heeft Paul te
kampen gehad met een psychische ziekte. Het waren
slopende jaren voor hem. Ondanks de liefdevolle zorg
van zijn ouders, broer en zus, voelde hij zich vaak
eenzaam en wanhopig. Op een moment van diepe
eenzaamheid heeft hij het leven losgelaten. Het verdriet is
groot, maar er is ook begrip voor zijn keuze. Op maandag
9 december werd de uitvaartplechtigheid gehouden in
Crematorium de Wende te Uden.
We wensen Gerard en Paula, hun kinderen en
kleinkinderen kracht toe en Gods nabijheid.
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Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.
 

Geboren
Op 21 november is geboren Luna Daniëlle van der
Schans, dochter van Olaf van der Schans en Aurinka van
Ipenburg. Rijnstraat 22, 5215 EK, 's-Hertogenbosch. We
willen hen van harte feliciteren en wensen hen Gods
zegen toe!
 

Zieken
Mw Marisja Feijen, Zesde Haren 21, is gelukkig weer thuis.
Ze moet af en toe nog wel naar de Tolbrug voor
revalidatie, maar ze mag, met dat zij zich sterker voelt, de
draad van haar leven weer opnemen. Alle goeds
gewenst!
 
Ook met mw Inge Verhagen- Stolk, Groote Wielenlaan
352, gaat het beter; haar actieradius wordt al weer wat
groter. Houd goede moed, Inge!
 
Dhr Rien Moens, 3e Hambaken 75, werd opgenomen in
het ziekenhuis. Gelukkig mocht hij weer snel naar huis om
op te knappen. Sterkte!
 
Mw. Hanneke Koenen, Gouverneur Hultmanstraat 13,
werd opgenomen in het JBZ. Zij is inmiddels weer thuis om
verder te herstellen. We wensen haar beterschap toe.

 

Verhuizing
Mw Ans Collée-Schreuder Goedheijt is verhuisd van het
Rompert Park naar de Hooghe Clock, Klokkenlaan 1413.
Daar is alle zorg aanwezig die zij nodig heeft. We wensen
haar sterkte, want het valt niet mee je vertrouwde
omgeving achter te laten en in een nieuw huis opnieuw
te wennen, terwijl je voelt dat je krachten afnemen.
 

Tenslotte
Sytze de Vries, dichter en dominee, schreef een Kerstlied
dat in het Liedboek is opgenomen als lied 501. In het
derde couplet staan deze woorden:
 
Als een kind tot ons gekomen,
zijt Gij ons ongedacht
nader, nabijer
dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.
 
We wensen u een gezegende Kersttijd toe en een goede
jaarwisseling!
 
Met hartelijke groet,
ds. Erica Scheenstra en ds. Ruud Stiemer
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Bloemen en
gemeentegroet
 
Zoals een bloem
de zon nodig heeft
om bloem te worden,
Zo heeft een mens
de liefde nodig
om mens te worden
(Phil Bosmans)

Heel hartelijk bedank ik deze keer wederom alle gulle
gevers die het mogelijk maken om de bloemen in de kerk
te kunnen bekostigen. Tegelijkertijd kunnen we ook niet
zonder mensen die er‘handen en voeten aan geven’.
Wat fijn dat er dus weer veel bezoeken bij de ouderen uit
de gemeente zijn gebracht door de wijkwerkers.
Het lijkt er sterk op dat iedereen, zowel wijkwerkers als
wijkcoördinatoren al gewend is aan de nieuwe werkwijze
die we sinds 1 april dit kalenderjaar zijn gestart. Want
nauwgezet en trouw houden de dames en heren de
bezoeken bij of geven de ouderen aandacht door hen
een kaart te sturen op hun verjaardag of die persoonlijk
af te geven.
Ook verzorgt een andere groep dames (en heer) per
toerbeurt de bloemen voor de erediensten.
Eigenlijk is het lastig voor te stellen dat het boeket er niet
zou staan op zondagochtend. En omdat het er staat
draagt het -ná de dienst- ook Liefde en Licht mee naar
een gemeentelid dat extraaandacht behoeft.
Kortom: Draagt u ouderen in de gemeente ook een warm
hart toe? Vindt u het belangrijk dat het ouderenbezoek
door blijft gaan? Of bent u bereid om uw bloemschik-skills
samen met anderen in te zetten? Laat het me weten; ik
breng u graag met wijkwerkers, wijkcoördinatoren of een
van de teamleden van bloemschikkers in contact.
U kunt me bereiken op dit mailadres: m.hoogla@outlook.
com
Warme groet,
Martha Hoogerheijde-Lawalata

 
Bedankjes
Shalom, lieve mensen, wat was ik ontroerd, toen
afgelopen zondag twee mensen bij mij voor de deur
stonden, en mij de bloemen van de eredienst wilden
overhandigen, een prachtig herfst-bouquet.
Niet te beschrijven. Wat een prachtige kleuren.
Hiervoor wil ik jullie allen graag laten weten hoe dankbaar
ik ben met zoveel lieve mensen om mij heen! Allen heel
hartelijk bedankt! Een lieve groet, ook van mijn man,
Cees en Betty Zoutewelle.
 
Hierbij wil ik iedereen enorm bedanken voor alle lieve
kaarten en berichtjes na mijn ongeluk, dit heeft me erg
goed gedaan! En dan kreeg ik ook nog eens een
prachtige bos bloemen vanuit de kerk. Bedankt!
Gelukkig gaat het langzaamaan steeds beter.
Lieve groet
Inge Verhagen, ook namens Cees
 
Beste lezers Kruispunt, wat werd ik enorm verrast met een
aantal kaarten die ik mocht ontvangen, zomaar,
onverwacht, maar ooo zoo fijn om te ontvangen.
Ik wil iedereen die mij een kaartje gestuurd heeft oprecht
bedanken.
Op moment van schrijven zweef ik nog steeds tussen
hoop en vrees, heb ik de gevreesde ziekte ja of nee? Dat
zal allemaal binnenkort duidelijk worden. Ondertussen
probeer ik wel mijn geliefde hobby, video programma’s
maken, vol te houden.
Gesterkt door uw kaarten en uw bede in de kerk houd ik
mijn hoofd dapper omhoog naar God onze vader opdat
HIJ over ons waakt. Ik wens u alvast een geweldige
adventstijd, gezegende kerstdagen en een goed begin
van 2020
En uiteraard een spoedig weerzien in de kerk
Roel Korterink
 
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik
mocht ontvangen op mijn verjaardag.
Francien Hoogenboom
 
Blij verrast was ik met de mooie bloemengroet die ik op
mijn verjaardag mocht ontvangen. Ook was het fijn om
zoveel kaarten van u te krijgen. 
Hartelijke groet,
L. Versteegh - van Klompenburg.
 
De bloemen die ik op 1 december uit de kerk heb mogen
ontvangen, hebben mij erg veel goed gedaan. Heel erg
bedankt daarvoor.
Hanneke Koenen - Oostlander
 
Verhuizing
Hierbij wil ik u laten weten dat mijn ouders, dhr. en mw.
Oosterhoff, per 20 november zijn verhuisd naar het adres:

9Kerst 2019



Concerten JBZ
 
Muziek maakt deel uit van de helende omgeving die het
Jeroen Bosch Ziekenhuis wil bieden. Talloos zijn de
verhalen van mensen die steun hebben gevonden bij het
verwerken van hun ervaringen met behulp van muziek.
Daarom wordt elke derde zondagmiddag van de maand
(met uitzondering van de maand juli en augustus) een
concert georganiseerd in de kapel van het JBZ. De
concerten zijn toegankelijk voor patiënten en hun
bezoekers, maar ook andere belangstellenden zijn van
harte welkom. De aanvangstijd is 15.00 uur.
Meer informatie vindt u op de website van het Jeroen
Bosch ziekenhuis
Hieronder vindt u een overzicht van de komende
concerten:
 
Zondag 19 januari 2020
Orgelconcert met Barokensemble Scordature: Jos Koning
(viola d'amore) Angela Daniels-Heetvelt (cello) en Axel
Wenstedt (orgel)
Zondag 16 februari 2020
Kamermuziekconcert musici Elly van Munster (luit) en
Valeria Mignaco (zang)
Zondag 15 maart 2020
Orgelconcert
 
 

Bach cantate
 
Op zaterdagmiddag 11 januari 2020 om 17.00 uur wordt
er weer een cantate van Johann Sebastian Bach
uitgevoerd. Het koor en orkest staan onder leiding van
Jeroen Felix. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Weet u
welkom!

Actueel
‘Top2000-kerkdienst’ 
Op zaterdag 28 december vindt om 17.00 uur de
Top2000-kerkdienst plaats in de Grote Kerk. Deze

kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van
NPO-Radio 2.
In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers
die emoties teweegbrengen, kippenvel geven en
herinneringen oproepen.  Sommige nummers gaan
expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one
of us’, van Joan Osborne. Andere blijken bij nadere
beschouwing te gaan over belangrijke levenservaringen
als liefde, dood en troost.
Dominee Ruud Stiemer gaat voor in deze kerkdienst.
Stiemer: ‘De Top2000 is voor mij ieder jaar weer een feest
van herkenning, maar ook van het ontdekken van
nieuwe pareltjes. Oude en nieuwe songs raken,
ontroeren, inspireren. Een aantal van die songs laten we
in de Top2000-kerkdienst klinken.’
Op de website Top2000 kerkdienst.nl vind je een overzicht
van alle diensten door het hele land. Ook bestaat er voor
de bezoeker de mogelijkheid om een stem uit te brengen
voor de algemene Top2000-kerkdienst of voor een dienst
in de buurt.
Vorig jaar deden er ruim 100 kerken mee en het aantal
blijft stijgen. Dominee Fred Omvlee, bedenker van de
Top2000-kerkdienst is groot voorstander van meer (pop)
muziek in de kerk en zal ook dit jaar weer door het land
trekken om zoveel mogelijk Top2000-kerkdiensten bij te
wonen.
- Het thema van de Top2000-kerkdienst in Grote Kerk is ‘Ik
kan het niet alleen’.
- Medewerking wordt verleend door de band ‘Grooving’.
- De toegang van deze Top2000 kerkdienst is gratis. Na
afloop is er een collecte voor de onkosten.
- Voor meer informatie:   www.top2000kerkdienst.nl/s-
hertogenbosch/
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Kring ‘Geloof en leven’
In zes bijeenkomsten zullen kernpunten uit het christelijk
geloof de revue passeren. Thema’s als ‘geloven’, ‘bijbel’,
‘God’, ‘Jezus’, de Geest’, ‘kerk en wereld’ en ‘bidden’,
komen aan de orde. We zoeken daarbij telkens naar de
verbinding tussen het thema en ons leven van alledag.
Voor wie dat wil is er aan het slot van de serie avonden
de mogelijkheid om belijdenis van je geloof te doen
tijdens de Paaswake-viering. Deze viering vindt plaats op
zaterdagavond 11 april 2020 in de Grote Kerk. Je kunt je
aanmelden bij ds. Ruud Stiemer, ruud@pgdenbosch.nl of
073-2110330. In overleg met de deelnemers zal een
startavond gekozen worden.
 

Met de Bijbel in Gesprek
Wat ‘doet’ een Bijbeltekst met je? Wat raakt je erin? Welke
woorden roepen vragen bij je op? Of, wat stuit je tegen
de borst? In deze kring lezen we met elkaar de tekst of
teksten die in de eerstvolgende kerkdienst centraal staan.
Vervolgens gaan erover in gesprek. De vragen en
opmerkingen die tijdens de gesprekken naar voren
komen, worden betrokken in de voorbereiding van de
preek. Door de tekst(en) zo met elkaar te bespreken,
luister je vervolgens met andere oren naar de preek. We
komen op de volgende donderdagen bij elkaar: 16
januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei. Tijd:
10.30-12.00 uur in de Grote Kerk. Gespreksleider is ds.
Ruud Stiemer. Voor opgave en/of meer informatie:
ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330.
 

Week van Gebed 2020: ‘Buitengewoon’
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van
Gebed voor de eenheid van de christenen in januari
2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid
die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week
van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het
gewone.
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden
miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren
we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven. In Nederland wordt de
Week van Gebed georganiseerd door Missie-Nederland
en de Raad van Kerken.
De centrale Bijbeltekst komt uit het laatste deel van het
boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot
hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn
reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met

buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze
gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie
het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis
nog altijd door de christenen op Malta herdacht en
gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de
gebedsweek voorbereid. Op zondag 19 januari staat het
thema ‘Buitengewoon’ centraal in de gezamenlijke
viering van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch
en de San Salvatorgemeenschap in de Grote Kerk.
 

Bijbelstudiekring
Heb je interesse in de Hebreeuwse en Griekse basistekst
van de Bijbel. Vind je het leuk om te kijken naar de
grondbetekenis van de woorden en naar de structuur
van de tekst, dan is de Bijbelstudiekring iets voor jou.
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we een aantal
verzen en zoomen we in op woorden en hun betekenis.
Kennis van het Hebreeuws en Grieks is daarbij niet vereist.
De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar is op
donderdag 30 januari van 20.00-21.30 uur. Centraal staat
dan Genesis 12. We komen bij elkaar bij een van de
deelnemers thuis. Opgave bij ds. Ruud
Stiemer: ruud@pgdenbosch.nl 0f 073-2110330. 
 

'Zo kan het licht erin'
Een lezing over het leven en de liederen van Leonard
Cohen
Op donderdag 5 maart is er een lezing over het leven en
de poëzie van Leonard Cohen.
De dichter en zanger Leonard Cohen (1934 -2016) heeft
prachtige liederen gemaakt over zijn levenslange
zoektocht naar zin, wijsheid en licht. Soms viel de
duisternis hem zwaar. Als de naam Leonard Cohen niet
bekend is dan zijn het zijn liederen wel. Veel melodieën
zullen direct bekend klinken. Zoals “Suzanne” of
“Hallelujah”. Zijn concerten waren spirituele belevenissen.
Cohen bleef zijn joodse traditie altijd trouw, maar
onderzocht ook christelijke, boeddhistische en
hindoeïstische tradities. In zijn teksten verbindt hij zijn
eigen ervaringen met religieuze beeldspraak, waardoor
thema's als liefde, eenzaamheid, verlangen en lijden
opnieuw gaan leven.
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Op 5 maart luisteren we naar een paar van zijn mooiste
liederen, en tussendoor wordt over zijn leven verteld. Het
wordt een meditatieve bijeenkomst, waarin iedereen
geraakt kan worden door de poëzie en de muziek.  
De lezing wordt verzorgd door Frank Kazenbroot. Hij was
lang kloosterling in de Abdij van Berne en momenteel
geestelijk verzorger in Rotterdam. Hij is al zijn leven lang
een liefhebber van de liederen van Cohen. In 2018
verscheen zijn boek: Wees lief voor deze ziel, veertig
vensters op Leonard Cohen.  
Praktische informatie: donderdag 5 maart lezing Leonard
Cohen in de Grote Kerk(Kerkplein); aanvang 20.00u.
Inloop vanaf 19.30u. Toegang gratis; collecte bij de
uitgang

Zinvol leven
Kerken willen mensen samenbrengen
Dirk de Wachter en Yvonne Zonderop helpen zoeken
naar een zinvol leven
 
De protestantse en rooms-katholieke kerken in het bisdom
Den Bosch ontvangen de Vlaamse psychiater Dirk de
Wachter en journaliste Yvonne Zonderop op maandag 20
januari 2020 in de Grote Kerk van Den Bosch.
 
Thema is ‘De druk van geluk – zoektocht naar een
zinvol leven’.
 
Dirk de Wachter publiceerde in oktober zijn boek ‘De
kunst van het ongelukkig zijn’ en vertelt daarin hoe
obsessioneel we op zoek zijn naar geluk. Die zoektocht
doen we individueel, waardoor we steeds moeilijker
kunnen omgaan met wat ons ongelukkig maakt. De ware
zin van het leven ligt in de verbinding met de ander.
Journaliste Yvonne Zonderop ziet een hernieuwde functie
voor geloofsgemeenschappen, wanneer zij weer stilstaan
bij de verbindende verhalen, die ons allemaal gevormd
hebben in onze cultuur. Zij vertelt daarover naar
aanleiding van haar boek ‘Ongelofelijk. De comeback
van religie’.
 
De avond begint om 19.00u met een vesper in de Sint-
Janskathedraal. Wie mee wil zingen in het projectkoor,
kan zich nu al opgeven bij ericascheenstra@gmail.com,
en zich op 20-1 melden om 18.00u in zijkapel van de Sint
Jan aan de Choorstraat.
De lezingen en het gesprek erover beginnen om 20.00u in
de Grote Kerk, Kerkstraat 20, Den Bosch. Entree is gratis. Er
is een collecte ter bestrijding van de kosten.
Let op: vanwege de te verwachte toeloop is aanmelding
noodzakelijk!
Aanmelding kan online via ticketl.ink/geluk (en niet bij
bovengenoemd mailadres), waarna u een ticket per mail
krijgt toegestuurd. Aanmelding is gratis (enkel ticket- en
transactiekosten). Reserveer snel, want op=op.

Dirk de Wachter

Yvonne Zonderop
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Hartverwarmende stad
Het Beraad van Kerken is ook dit jaar gevraagd mee te
denken over een stukje van de invulling van het
Winterparadijs dat tussen 8 december 2019 en 5 januari
2020 op de Parade plaatsvindt, met als thema 'Een
hartverwarmende ervaring'.
Joris staat er weer met zijn Kerstboom en vrijwilligers staan
in de buurt om te luisteren naar de verhalen van mensen
die foto's van hun geliefde in de boom hangen.
 
Op 2 januari zal er een Nieuwjaarswandeling gehouden
worden, als een frisse start van het nieuwe jaar.
Daarnaast vindt er een bijzondere avond plaats op
maandagavond 23 december met als thema:
Bouwstenen voor een hartverwarmende stad. We willen
iedereen uitnodigen om mee te denken en mee te
praten hoe onze stad hartverwarmend kan zijn. We
hebben de spreekkoren in het FC Den Bosch stadion nog
in gedachten en de rookbom tijdens de
Sinterklaasoptocht. Zijn dat incidenten of zijn dat tekenen
van verharding?
Onder leiding van NOS-journalist Theo Verbruggen gaat
de burgemeester, de voorzitter van FC Den Bosch, leden
van het Platform voor Religie en Levensbeschouwing,
leden van Met Elkaar Bosschenaar en vele andere met
elkaar in gesprek. Komt u ook? Praat u ook mee? Voor de
precieze tijd: zie de zondagsbrief en de website.
 
Tijdens het Winterparadijs is er in één van de chaletjes
gelegenheid om op te schrijven wat voor u bouwstenen
voor een hartverwarmende stad zijn. Met die 'stenen'
bouwen wij een wand van respect. Op de zijwanden kunt
u voor u inspirerende teksten achterlaten.  Eén van de
teksten die daar te vinden zal zijn is het Handvest voor
Compassie, een wereldwijd initiatief dat door Karen
Armstrong is geïniteerd.

Gesprekskring
Ouderen uit de Hooghe Clock of uit de omgeving van dit
woon/zorgcentrum gaan maandelijks in gesprek aan de
hand van een Bijbeltekst of een bericht uit het nieuws
over thema’s die raken aan hun eigen geloofs- en
levensvragen.
De volgende bijeenkomst van deze gesprekskring is op
woensdag 8 januari 2020 van 10.00 – 11.00 uur in de Suite
van de Hooghe Clock (op de begane grond). Deze keer
wordt de bijeenkomst geleid door de geestelijk verzorger
van het huis, Judith Hopman.
Voor meer informatie: ds Erica Scheenstra,
ericascheenstra@gmail.com, 073 6446090

Ontmoeting en gesprek voor senioren
Eens in de maand op dinsdagmorgen is er de
gelegenheid om elkaar in de kerk, bij een kopje koffie, te
ontmoeten, en in gesprek te gaan over een thema dat
leven en geloof met elkaar verbindt. Iedere

belangstellende is van harte welkom. En neem gerust uw
buur of goed vriend of vriendin mee! De eerstvolgende
bijeenkomsten zijn op dinsdagmorgen 17 december 2019
en 21 januari 2020. We starten om 10.00 uur en eindigen
om ongeveer 11.30 uur.
De leiding van de kring is in handen van ds Erica
Scheenstra. Voor meer informatie ericascheenstra@gmail.
com, 073 6446090.

Taizéviering
Ben je onlangs in Taizé geweest? Dan heb je gezien dat
er veel meer kleuren gebruikt worden in de viering dan
alleen maar oranje. Ook wij hebben onze kleuren
aangepast. In veelkleurigheid zoals wij zelf veelkleurig zijn
willen we samenzijn.
Op vrijdagavond 27 december 2019 is de viering in de
Grote Kerk. We sluiten het jaar af met gebed en treffen
elkaar na de viering bij de glüwein en het kerstbrood.
 
De eerste viering in het nieuwe jaar vindt plaats in de
Grote Kerk op 24 januari 2020 in de Bidweek voor de
Eenheid van de Christenen.
Houd je van de Taizé-muziek en speel je zelf een
instrument? Kom dan langs en overleg dan met de
musici. We zijn sowieso op zoek naar een gitarist. Maar
een hoboïst of cellist is ook heel fijn!
 
De vieringen beginnen om 19.00 uur en duren een uur.
Vanaf 18.50 uur worden de liederen geoefend, zodat er
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ook tijdens de dienst vierstemmig gezongen kan worden.
Weet je welkom in deze dienst van meditatie en gebed,
licht en stilte!
Voor informatie: Erica Scheenstra,
ericascheenstra@gmail.com

Doopgesprek
Tijdens de eredienst van zondag 26 januari 2020 zullen
Mason en Neve de Lima en Zinédine Chanani gedoopt
worden en zullen Ahmed Chanani en Tarquin van den
Oord belijdenis doen en gedoopt worden. Ze zijn
allemaal familie van elkaar, een oom en 3 neven en een
nichtje, en horen allemaal bij die grote familie van Max
de Lima, Johannes Vermeerstraat 10. We leven met hen
toe naar een bijzonder moment.
 
Als er ouders willen aansluiten bij deze doopviering: het
doopgesprek is gepland op maandagavond 13 januari
om 19.30 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20. Ik ontvang
dan graag van tevoren even bericht:
ericascheenstra@gmail.com.
 

Pop Up Kerk
Voor wie: jonge mensen (18-28 jaar)
Wat: Pop Up Kerkdienst
Wanneer: iedere tweede zondag van de maand
(behalve in de zomer, juli en augustus)
Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20
Hoe laat: 12.00- 13.00 uur
Wat gaan we doen: Lezen | Leven | Eten
We lezen een tekst uit de bijbel en zoeken naar wat die
nu voor ons betekent
We gaan in gesprek met elkaar en zoeken naar nieuw
licht en concrete handvatten voor alledag.
We nemen wat te eten mee en delen wat er is.
Weet je welkom en neem je vrienden mee!
Erica Scheenstra en Ruud Stiemer

 Week van Gebed 2020: ‘Buitengewoon’
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van
Gebed voor de eenheid van de christenen in januari
2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid
die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week
van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het
gewone.
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden
miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren
we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven. In Nederland wordt de
Week van Gebed georganiseerd door Missie-Nederland
en de Raad van Kerken.
De centrale Bijbeltekst komt uit het laatste deel van het
boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot
hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn
reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met
buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze
gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie
het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis
nog altijd door de christenen op Malta herdacht en
gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de
gebedsweek voorbereid. Op zondag 19 januari staat het
thema ‘Buitengewoon’ centraal in de gezamenlijke
viering van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch
en de San Salvatorgemeenschap in de Grote Kerk.
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Gespreksgroep
Tomas Halik
 
Uitnodiging gesprekgroep: Tomas Halik ‘Raak de wonden
aan’
 
Tomas Halik
De katholieke theoloog Tomas Halik geldt als een van de
meest invloedrijke theologen van dit moment. In maart
bezocht hij Nederland voor een tweetal lezingen naar
aanleiding van de Nederlandse uitgifte van zijn boek:
“Raak de wonden aan”. Ook is hij geïnterviewd door
Jacobine Geel in haar programma: “Jacobine”. Een van
zijn vorige boeken: “Geduld met God ” is in onze
gemeente besproken door ds. Peter van Helden.
 
Raak de wonden aan (iets over de inhoud)
Tijdens een bezoek aan India heeft Halik de plaats –
Madras – bezocht, waar het graf van Tomas vereerd

Kerkcafé
Ontmoeting staat voorop tijdens de bijeenkomsten van
het Kerkcafé in De Schans in de Maaspoort. Onder het
genot van een drankje bespreken we een thema, of komt
de actualiteit aan bod.
Omdat we deze keer samenkomen midden in de Bidweek
voor de Eenheid van de Christenen, staat het thema van
deze week centraal. Het is een citaat van Paulus, die
aangespoeld op het eiland Malta van de bewoners,
schrijft: "Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons"
(Handelingen 28: 2). Wat betekent die uitspraak voor de
oecumene? Of voor de sowieso omgang met elkaar? Wat
is er ballast in de omgang met elkaar? En wat geeft
vertrouwen?
 
Na het gesprek worden we door de kok van De Schans
aan tafel genood. Iedereen, oud en jong, is welkom aan
deze oecumenische tafel. Wilt u mee-eten? Laat het dan
even weten aan Mw Joke van Strien,
jokezeeland@hotmail.com
De eerstvolgende bijeenkomst is op 23 januari 2020 en
duurt van 17.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Ook
belangstellenden van buiten de Maaspoort zijn welkom!

wordt. Tijdens een bezoek aan een kindertehuis komt het
verhaal van de ongelovige Tomas, die de wonden van
Jezus wil aanraken, in een nieuw licht te staan. Hij
realiseert zich dat we de wonden van de wereld niet
mogen ontvluchten, evenmin onze eigen wonden, maar
ze minimaal moeten zien, aanraken en ons erdoor laten
aangrijpen. Hij wordt zich ervan bewust, dat als je de pijn
van de naasten en van jezelf niet serieus neemt, dat je
dan niet het recht hebt God te belijden. Jezus laat het
geloof van Tomas herleven door het aanraken van de
wonden. En dat betekent voor ons hier en nu dat je ziet
dat Hij leeft, daar waar wij als mens het menselijk leed
aanraken, ook ons eigen leed. Overal waar mensen
lijden, kom je Hem tegen.
 
In gesprek met elkaar
De gedachten van Halik nodigen uit tot verder nadenken
en roepen de nodige vragen op. Wat zegt hij verder in
het boek en wat betekent dit voor hoe wij zelf in het leven
staan? In een drietal avonden willen we het boek “Raak
de wonden aan” bespreken. We zullen deze avonden
beginnen met een korte samenvatting van de te
bespreken hoofdstukken (elke keer een vijftal) waarna we
in gesprek met elkaar willen gaan aan de hand van een
aantal vragen. Voor een goed verloop van de
gesprekken is het prettig als iedere deelnemer de
genoemde hoofdstukken heeft gelezen. De samenvatting
van de hoofdstukken en de vragen zullen we van tevoren
toesturen zodat elke deelnemer zich kan voorbereiden.
De avonden zijn gepland op 25 Februari, 17 Maart en 7
April. Je kunt je opgeven tot uiterlijk 17 Februari bij Greetje
Poelstra ( 073-6420272 of greetjepoelstra52@gmail.com)
of Peter van Tilburg (06 5372 1985 of p.a.van.
tilburg@home.nl). De plaats en tijd volgen nadat de
aanmeldingen binnen zijn.
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Actie Kerkbalans
 
Zoals eerder aangekondigd, zal op zondag 19 januari
2020 de jaarljkse aktie Kerkbalans starten.
In deze actie wordt een beroep op u gedaan om, d.m.v.
een financiële bijdrage, het mogelijk te maken de
activiteiten van onze kerkgemeenschap te continueren
en om ons kerkgebouw in goede staat te houden:
gevarieerde en thematische kerkdiensten voor jong en
oud te organiseren, acties in en door onze gemeente, de
doordeweekse openstelling van ons kerkgebouw, muziek
op zaterdag, samenwerking met andere kerken, zoals het
paasvuur op de Parade, enzovoort.
Daarbij wordt speciaal een bijdrage gevraagd om onze
kerk verder te “vergroenen” door duurzame energie uit
eigen omgeving te gaan gebruiken.
 
Uw financiële steun is onmisbaar om ook in 2020 een
waardevolle en inspirerende gemeente voor en in ’s-
Hertogenbosch te zijn!
 
Daarnaast willen we bij deze actie graag weer een
beroep op u doen voor de bezorging. Net als in
voorgaande jaren zullen er op 19 januari weer stapels
brieven (op wijk en straat gesorteerd) klaar liggen en
wordt u gevraagd een aantal brieven mee te nemen.
 
Werkgroep kerkbalans
 

Verwarming
 
Elk jaar zijn er opmerkingen over tocht in de kerk; deze
vragen komen op als het kouder wordt in of aan het
begin van het stookseizoen. Daarom willen we langs deze
weg graag de informatie in herinnering roepen, die vorig
jaar ook in Kruispunt opgenomen was.
We hebben vloerverwarming in onze kerk. Deze leidt tot
een vloertemperatuur van 22 à 25 graden en
ruimtetemperaturen tussen de 18 en 20 graden. Dat zijn
prima temperaturen voor een slecht geisoleerd en hoog
monumentaal gebouw.
Nu is het een natuurkundig gegeven dat warme lucht
opstijgt; de temperatuur onder het plafond kan tussen de
25 en 30 graden liggen. Deze warme lucht brengen we
naar beneden, naar de leefzone waar mensen zich
bevinden. Dat naar beneden brengen doen we m.b.v. de
ventilatoren die aan het plafond hangen. Als de
buitentemperatuur daalt naar 10 graden of minder,
zetten we de ventilatoren aan. Voor de dienst voluit,
tijdens de dienst zachtjes, zodat er nog wel lucht
verplaatst wordt maar we geen geluidshinder van de
ventilatoren hebben. Bij deze temperaturen wordt ook het
warmtegordijn (houdt koude lucht buiten als de deur
open staat) ingeschakeld.
 
Waarom dan tocht?
We hebben te maken met geïsoleerde dus koude buiten
muren en redelijk veel enkelglas. Warme lucht zal
afkoelen en als gevolg daarvan naar beneden zakken
langs de buiten muren de leefzone in! Dit effect wordt
versterkt bij een dienst, door de aanwezige mensen wordt
per persoon ca. 80-100 watt per persoon afgegeven. Bij
een bezetting van 100 -150 personen loopt dit op tot
10 -12 kW interne warmte. Deze warmte stijgt midden in
de kerkruimte op en gaat omhoog (warme lucht is lichter
dan koude lucht). Als er midden in de kerkruimte lucht
omhoog gaat zal er ergens anders lucht omlaag gaan.
Dit zal plaatsvinden langs de buitenmuren, waardoor het
effect van de afkoelende en dalende lucht wordt
versterkt. Deze neergaande luchtbeweging is duidelijk
voelbaar en dit wordt als onaangename “tocht” ervaren.
Indien we de temperatuur in de kerk verhogen zal dit
effect alleen worden versterkt.
 
Conclusie: tocht is een onvermijdelijk natuurlijk gegeven
in ons gebouw; we maken nu eenmaal gebruik van een
oud en hoog gebouw. Een binnenklimaat realiseren zoals
thuis is hier onmogelijk.
Aangezien we zo ongeveer alles wat te isoleren is,
geïsoleerd hebben, is een belangrijk advies om in de
kledingkeuze rekening te houden met bovenstaande. En
ga niet te dicht bij de muren zitten.
 
college van kerkrentmeesters

16 Kruispunt



Scriba
 
Op 20 oktober ben ik bevestigd als scriba van de
protestantse kerk Den Bosch. Bijgaande foto is tijdens
deze dienst gemaakt. Zoals ik bij deze gelegenheid heb
verteld, heb ik inmiddels al met aardig wat mensen
kennisgemaakt, maar ik wil mij toch op deze plek nog
even voorstellen.
Ik ben vier jaar geleden in Den Bosch komen wonen en ik
voelde mij al snel welkom in de kerk, wat natuurlijk heel

ZWO €    402,17

Diaconie €    444,63

Kerk €  1022,87

Stichting Leergeld €    180,64

Huwelijksdienst coll. voor Kerk €      30,58

Kerk en Israël €    196,30

Kerk in Actie - Werelddiaconaat €    200,23

Evensong 05-10-2019 €    355,10

Kerk in Actie - Najaarszending €    232,97

Dorpskerken €    212,68

Project Kinderkerk - Kansarmen
Sri Lanka

€    152,25

Bethel - september €      63,35

Bethel - oktober €      33,00

Bethel - november €      85,07

Collecte opbrengst
 
september - oktober - november 2019

 

fijn was. De functie van secretaris heb ik eerder gehad en
het lijkt mij fijn op deze manier bij te dragen aan de
positieve stroom die de kerk kan zijn. Ik ga mijn best doen
om een waardige opvolger van Liesbeth te zijn!

Hartelijke groet, Marjan Eikelenboom

Eén tegen
eenzaamheid
 
Onder die slogan trapte de minister van VWS af voor een
actieprogramma tegen eenzaamheid. Het staat dus op
de maatschappelijke agenda! Want 43% van de
volwassen Nederlanders zou kampen met eenzaamheid;
54% van de 75 plussers zou er last van hebben, waarvan
11% in ernstige mate. De minister wil actie op landelijk en
plaatselijk niveau stimuleren. Het actieprogramma
onderscheidt drie soorten eenzaamheid: sociaal
( ontbreken van gelijkwaardig contact met
medemensen), emotioneel (ontbreken van een hechte,
intieme band) en existentieel (ontbreken van zingeving).
 
De Missionaire Werkgroep heeft allang dit thema op de
agenda staan. De idee is opgevat om ons actief te gaan
bezighouden met het probleem van eenzaamheid. De
focus wordt daarbij niet gericht op het bezoeken van
mensen die sociale eenzaamheid ervaren. In de
gemeente Den Bosch zijn tal van instellingen en ook
kerken actief om op allerlei manieren aandacht te
schenken aan mensen die sociaal gezien eenzaam zijn.
Daar ligt de focus vooral op activiteiten voor deze
mensen. Ze als het ware uit hun sociale eenzaamheid
weg halen. Afleiding geven. En dat is op zich belangrijk.
 
De Missionaire Werkgroep heeft de aandacht met name
op een ander aspect van eenzaamheid, de existentiële
eenzaamheid. Wat is existentiële eenzaamheid precies?
Het gaat om eenzaamheid die samenhangt met
existentiële vragen van mensen. Hoe ervaar en waardeer
je je eigen bestaan. Ouderen ( maar niet alleen zij)
kunnen vanwege fysieke en psychische
gezondheidsproblemen, functionele beperkingen, het
wegvallen van betekenisvolle relaties, het gevoel hebben
er niet meer toe te doen, ‘overbodig’ te zijn omdat ze
geen duidelijke maatschappelijke rol meer vervullen.
Gevoelens die ook bij veel verstandelijk beperkte mensen
leven die zich uitgesloten voelen uit het maatschappelijke
leven. Deze mensen voelen zich niet geholpen door de
manier waarop over eenzaamheid wordt gedacht noch
door de oplossingen die worden aangeboden. Deze zijn
immers vaak gericht op activiteiten, ‘iets doen’, die – hoe
goed bedoeld ook- hun werkelijke
eenzaamheidsprobleem niet raken.
Want de plek waar existentiële eenzaamheid ‘huishoudt’,
in het innerlijk van mensen in deze situatie, wordt vaak
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niet gezien of te oppervlakkig benaderd. Mensen willen
juist hun verhaal vertellen aan iemand die het geduld en
de liefde kan opbrengen daar aandachtig
geïnteresseerd naar te luisteren zonder direct in
oplossingen te denken. “Mensen mogen van mij
verdrietig zijn, ik zit bij hen om te horen en te kijken naar
de wond. Ik laat het doordringen tot mijn hart. Existentiële
eenzaamheid verdient het te worden betreden in plaats
van te worden bestreden”. Het roept op tot het ( helpen)
zoeken naar je existentiële zelf. Als mensen zich werkelijk
gezien voelen, ervaren dat hun verhaal van
eenzaamheid echt iets voorstelt, er toe doet en geen
“doodlopend verhaal” is, kan dat onvermoede gevolgen
hebben.
Dat je “(opnieuw) thuis komt bij jezelf” , een dieper
bewustzijn van jezelf ervaart. Uit zo’n situatie kan plots een
passend antwoord voortvloeien, een inzicht dat je niet
tevoren hebt bedacht of verwacht. Verrassend! Het
‘herontdekken’ van zichzelf , er weer kunnen zijn voor
zichzelf en voor anderen. Karin Armstrong is hiervan een
sprekend voorbeeld. Vastgelopen in diepe eenzaamheid
in het klooster, hervond ze zichzelf, trad uit en ontdekte
wat haar bestemming werkelijk was.
 
Gesprekken met mensen die existentiële eenzaamheid
ervaren, vragen van de bezoeker naast empathie,
geduld, tijd, rust, ook om eerbiedige omgang met de
eenzame. Het gaat er om dat je innerlijk aanwezig bent.
Deze eenzaamheid heeft met zingeving te maken”. Als

die geraakt wordt, kun je zelfs spreken over de zegen van
de ( existentiële) eenzaamheid.
Hopelijk vinden we als pastores van verschillende
kerkelijke achtergrond de weg naar de mensen die ons
het vertrouwen willen schenken om zo binnen te gaan in
hun eenzame zoektocht naar de zin van hun bestaan.
Interessant zijn in dit verband de boeken van Nels Fahner,
‘Onmetelijke Eenzaamheid’ , ‘Eenzaam’ ( waar ik uit
citeer) en Bedroefd Gemoed.
 
Niek van Exel, lid Missionaire Werkgroep
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Comeback van
religie
 
Eind jaren zestig - van de vorige eeuw - rukten veel
Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig
verband. Nederland seculariseerde snel. Velen hebben in
die tijd het christelijk gedachtegoed geheel en al uit hun
leven verbannen. Religie werd iets van een voorbije tijd.
Miljoenen Nederlanders laveerden tussen geloof en
ongeloof. Maar gelukkig laat religie zich niet zomaar
wegpoetsen. Het geeft zingeving en is een immense bron
van inspiratie.

 
Yvonne Zonderop heeft hier een boek over geschreven.
Als meisje verliet ze stampvoetend de katholieke kerk,
maar ze voelt zich wel nauw verbonden met de
christelijke cultuur. Ze beschrijft de recente geschiedenis
(van een ontzuilend Nederland) aan de hand van
persoonlijke ervaringen en laat zien dat religie bezig is
aan een comeback. Ze laat zien dat het geen taboe is
om te zoeken naar wortels en inspiratie. Dat geloof weer
een plek verdient op de agenda.
Zelf gelooft ze in de kracht van de verhalen uit het
christendom. En dat wij onszelf via deze teksten - en
kunstzinnige verbeelding daarvan - iets belangrijks willen
vertellen over onszelf en onze opdracht in het leven. Het is
haar duidelijk geworden dat verreweg de meeste
mensen op deze wereld steun ontlenen aan religie.
 
Ook in Nederland zie je tekenen van een voorzichtige
hernieuwde belangstelling. Sommigen gaan zich nu
afvragen: Wat behelst dat geloof eigenlijk? Wat heb ik er
zelf aan? De interesse in religiewetenschappen en
theologie groeit licht!! Mensen zijn op zoek naar
antwoorden. Waar draait het om bij religie, want het is
geen godsdienst.
 
Religiewetenschapper Karin Armstrong zei ooit treffend:
"ieder mens is een mysterie, en zolang er een mysterie is,

is er ruimte voor het religieuze. Je ervaart een energie die
ongrijpbaar is, maar toch waarneembaar en die jou
verrijkt. Het is een kwestie van beleving eerder dan van
overtuiging."
 
Je leest en ervaart steeds vaker dat atheïsten ook erg
religieus kunnen zijn. Ze geloven niet in een persoonlijke
God, maar zijn wel religieus. Is religie met een comeback
bezig? Volgens Charles Taylor staan we aan het begin
van een nieuw tijdperk van religieus zoeken. Laten we het
hopen, want te veel mensen hebben het zicht verloren op
de christelijke wortels van onze cultuur. Het is mede aan
ons - als missionaire gemeente – om ook present te zijn bij
die mensen die zoeken naar wat religie hen werkelijk te
bieden heeft.
PS Tijdens de bidweek op 20 januari is Yvonne Zonderop
een van de sprekers in de Grote Kerk (zie uitnodiging
elders in Kruispunt)
 
Hans Rinkel Werkgroep Missionaire Gemeente

Tafel van Hoop
 
Op 7 november vond in de Grote Kerk de "Tafel van
Hoop" plaats.
Een maaltijd, waar gasten van binnen- en buiten onze
kerkgemeenschap genoten van de meegebrachte
internationale gerechten. Ruud Stiemer verlevendigde de
avond door met ons liederen te zingen, begeleid door zijn
gitaar, waaronder 'We shall overcome', maar ook 'Lang
zal zij leven' voor de jarige moeder van een Armeens
gezin. De onderlinge gesprekken waren levendig.
Een geslaagde avond, die volgend najaar zeker weer op
de agenda van het College van Diakenen komt te staan. 

19Kerst 2019



Compassie
 
Het principe van compassie of mededogen ligt ten
grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele
tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op
ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij ze'lf
behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om
ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van
het leed van onze medeschepselen, om terug te treden
uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor
het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de
onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder,
zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte
waardigheid, billijkheid en respect.
Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het
openbare als in het prive'-leven voor te waken geen
enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig
te handelen, door de kwaliteit van het leven van een
ander te verslechteren, door de grondrechten van die
ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te
zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs
over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij
allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij
er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van
compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze
overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben
gemaakt.
 

Expositie
 
“De innerlijke weg van de profeet Jonah”
19 januari 2020 tot en met 12 april 2020 Grote Kerk,
Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch
 
In deze expositie is een selectie te zien van pastels over
de inwijdingsweg van de profeet Jonah, getekend door
kunstenares Juke Hudig.
Jonah is een van de kortste verhalen uit het Oude
Testament. Hierin wordt een inwijdingsweg beschreven.
Een inwijding in de diepste mysteriën van het mens-zijn.
Jonah wordt altijd gekoppeld aan de walvis, maar dat is
slechts een onderdeel van het complexe en mysterieuze
bijbelboek.
“Sta op, ga naar Nineveh!” De profeet wordt geroepen,
maar vlucht weg voor de stem van God. Hij raakt verstrikt
in de benauwenis van de diepste wateren, totdat hij zich
opricht naar God, die hem begeleidt op zijn weg naar de
hoogste hemelen. Jonah gaat door alle lagen van
bewustzijn en wordt omgevormd: een louteringsproces,
waarin hij alles in zichzelf offert.
Zijn oude ik mag sterven, om geboren te worden als
volledige nieuwe geestelijke mens.
Eeuwig verbonden met de Almachtige.
In 55 pastels tekende Juke Hudig deze ‘zoektocht van de
ziel’; vurig en verstild.
 
Over de kunstenaar en haar werk
Juke Hudig (1945) tekent haar hele leven al met
pastelkrijt. In de zomer tekent zij pastels van ‘tuinen’ en
landschappen; in de winter zijn het vooral haar innerlijke
landschappen die zij naar buiten brengt. In de loop van
de tijd wordt zij steeds meer geraakt door het woord, oa
in heilige teksten, zoals het "Boek Job"; "La Divina
Commedia" van Dante; "Christoforus, de legende van
een heilige”; “De profeet”, het gedicht van A. Poesjkin en
vele andere verhalen.
Het is de zoektocht van de mens en daarin de
bewustwordingsweg die centraal staat.
Zie www.jukehudig.nl voor meer informatie over de
kunstenaar en haar werken.
Of neem contact met haar op via info@jukehudig.nl
 
Vanaf zondag 19 januari 2020 tot en met zondag 12 april
2020 is de expositie ‘De innerlijke weg van de profeet
Jonah’ met pastels van Juke Hudig te zien in de Grote
Kerk, Kerkstraat 20,’s-Hertogenbosch.
De expositie is te bezichtigen tijdens Open Kerkdagen op
woensdagmiddag en zaterdagmiddag en na de
kerkdiensten op zondag.
 
Data Open Kerk winter 2020
U kunt tussen 13 en 16 uur gewoon binnenlopen voor een
bezichtiging, een rondleiding, een praatje of om even tot

rust te komen.
Aan deze data zijn geen rechten te ontlenen: kijk vóór uw
bezoek op onze website www.pgdenbosch.nl, agenda,
voor de actuele openingstijden.
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Veranderingen
binnen de geestelijke
verzorging 
 
Toen ik destijds aan het werk ging als geestelijk verzorger
bij – toen nog alleen – Nieuwehagen, was dit huis al lang
niet meer van protestantse signatuur. Die identiteit had
de stichting, in navolging van veel andere
zorginstellingen, al in jaren daarvoor losgelaten. Bij mijn
aanstelling werd daar nog over gegrapt; de Stichting was
allang een algemene stichting geworden, kwamen ze
dan tóch weer op de proppen met een protestants
geestelijk verzorger…
Die oude wortels van Nieuwehagen – en in afgeleide
vorm ook van Noorderkroon en ‘t Geerke- kun je wél nog
steeds een beetje voelen. Een klein deel van de
bewoners – het overgrote deel van de bewoners is Rooms
Katholiek- kiest voor één van beide huizen vanwege deze
oude wortels. Maar bovenal: de vrijwilligers die betrokken
zijn bij de oecumenische vieringen komen nog steeds
voor een aanzienlijk deel uit de Protestantse Gemeente.
In al die jaren dat ik hier in de Den Bosch werk is er veel
veranderd. Het werk is inhoudelijk veranderd, de
organisatie is veranderd, en ik ben ook gaan werken op
andere plekken binnen de Stichting; eerst binnen de
Bommelerwaard, later in Meierijstad. Inmiddels zijn
Nieuwehagen en Noorderkroon dan ook onderdeel

geworden van een veel grotere stichting: Brabant Zorg,
met meer dan dertig locaties binnen de regio.
 
Afgelopen zomer hoorden we dat we vanuit
overheidsgelden meer uren geestelijke verzorging konden
inzetten, verspreid over alle huizen van de stichting. We
zijn hier ontzettend blij mee, omdat dit betekent dat er
meer aandacht kan komen voor levensvragen en voor
“de binnenkant” van mensen – en, niet onbelangrijk:
nieuwe collega’s erbij!
Deze urenuitbreiding betekent tegelijkertijd echter ook
een puzzel: hoe verdelen we, met nieuwe collega’s,
opnieuw het werk? Uiteindelijk hebben we besloten dat
onze nieuwe collega, Kees von Harenbergh, in
Noorderkroon en ‘t Geerke aan de slag gaat als
Geestelijk Verzorger, en dat ik, naast Nieuwehagen,
vooral in Meierijstad (rondom Veghel) te vinden zal zijn.
Kees is opgeleid in Tilburg en Nijmegen, heeft zijn
opleiding zo goed als afgerond, is van Rooms Katholieke
huize, en is inmiddels alweer een heel aantal weken met
veel enthousiasme aan het werk.
 
Dat ik het werk voor Brabant Zorg hier in deze stad nu
deel met een nieuwe collega voelt voor mij als een
verrijking. Twee kunnen nu eenmaal meer dan één! Zeker
blijf ik verbonden met jullie als gemeente, en ik hoop van
harte dat ook júllie het werk van de geestelijke verzorging
in beide huizen blijven volgen met warme interesse!
 
Met hartelijke groet, Alice Bremmer
Alice.Bremmer@brabantzorg.eu
Tel. 06-22537832

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om ~
compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel
handelen en van religie ~ terug te keren naar het oude
principe dat iedere interpretatie van geschriften die
aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele
legitimiteit heeft ~ garant te staan voor de verstrekking
van correcte en respectvolle informatie over andere
tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren ~
positieve waardering van culturele en religieuze
verscheidenheid te stimuleren ~ bij te dragen aan
medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle
mensen, ook van hen die wij als onze vijanden zien.
Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze
gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke,
lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is
geworteld in principie le vastbeslotenheid om uit te stijgen
boven egoi sme, kan zij politieke, dogmatische en
religieuze grenzen slechten. Als product van onze
wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie
een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij
een volwaardig mensdom.
Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor
het realiseren van een eerlijke economie en een
harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met
elkaar.
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Colofon
 

Eindredactie & vormgeving
Erica Scheenstra | Piet Blom 
Hennie Smit 
redactiekruispunt@pgdenbosch.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren,
te redigeren of in te korten.

Kopij volgend nummer
Uiterlijk woensdag 22 januari 2020
kopijkruispunt@pgdenbosch.nl
of Kerkstraat 20, 5211 KG ‘s -Hertogenbosch

Abonnementen
€ 20,- per jaar
NL39 RABO 03737 22 214
t.n.v. Protestantse Gemeente
‘s-Hertogenbosch, inzake Kruispunt

Bezorging & bedankjes bloemen
Kerkelijk Bureau
tel. 073-6139740
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

Betaling vrijwillige bijdrage
NL61RABO 03737 22 206
t.n.v. Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch,
inzake Kerkelijke bijdrage

College van Diakenen
NL92RABO0373737750

Collectebonnen
Verkrijgbaar via website, Kerkelijk Bureau of door betaling
op  NL20 RABO 03737 22 168  o.v.v.  collectebonnen en
de kleur
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Proosdijstraat 12 | 5236 AT ’s-Hertogenbosch 

T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | info@paulienuitvaart.nl 

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis

’s-Hertogenbosch, Vught e.o. 
T 073 684 1614
www.kindt-uitvaartzorg.nl

Inge Kindt     Maarten Kindt

WIJ NEMEN DE TIJD WANNEER 
VOOR U DE TIJD STILSTAAT...
Samen kunnen wij het afscheid vormgeven. 
Ook indien u elders verzekerd bent.
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Dromen
 
Iedereen droomt, dus jij ook! Maar we kunnen ons lang
niet altijd onze dromen herinneren. Er zijn leuke, vreemde
en nare dromen. In de bijbel gebruikt God dromen vaak
om iets aan mensen duidelijk te maken.

Dromers in het nieuwe testament:
*  Petrus heeft overdag een visioen. Hj ziet een laken vol
dieren. zo laat God hem zien dat iedereen erbij mag
horen. [ Handelingen 10 : 1 - 48 ]
* Eerst droomt Jozef dat hij met Maria zal trouwen. Later
waarschuwt een engel Jozef in een droom dat hij met
Maria en Jezus moet vluchten naar Egypte. [ Matteus 1 :
20 - 21 en Matteus 2 : 13 - 15]
* Paulus krijgt een droom waarin God zegt dat hij niet
bang moet zijn, maar door moet gaan met over Jezus te
vertellen. [ Handelingen 18 : 9 ]
* Johannes krijgt op het eiland Patmos heel bijzondere
dromen. Hij ziet bijvoorbeeld Jezus. Die heeft een lange
jas aan, zijn haar is zo wit als sneeuw en zijn ogen
schitteren als vlammen.
Jezus zegt dan : "Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de
eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft!"
[ Openbaring 1 : 17 - 18 ]

Wat is jouw droom?
Soms droom je 's nachts heel bijzondere dingen. Maar je
kunt ook overdag dromen. Misschien droom jij wel van
vrede. Of droom je van een wereld waarin niemand
honger heeft.
Teken jouw droom!
 
Wat heb je nodig?
- een groot vel papier - wascokrijtjes - zwarte verf - een
satéprikker - een kwast - een schaar
 
Aan de slag:
Teken eerst een grote wolk op het vel papier. Kleur die
wolk dan in met de wascokrijtjes. Gebruik zoveel mogelijk
verschillende kleuren! Het hoeft nog niets voor te stellen.
Daarna moet je er een laag zwarte verf overheen doen,
zodat je niets meer ziet van je mooie kleuren. Pak dan
een satéprikker en teken jouw droom! Je kunt natuurlijk
ook iets schrijven. Knip je droomwolk uit en hang hem op
een mooi plekje op!

Droomuitlegger
Een bekende man uit de bijbel die droomt, is Jozef. Hij
droomt zelf, maar legt ook dromen van anderen uit. In de
tijd van Jozef was dromen uitleggen zelfs een speciaal
beroep! Er waren allerlei droomboeken waarin stond hoe
je dromen moest uitleggen. Jozef legt de dromen van de
koning uit, met de hulp van God.
- De farao van Egypte droomt over zeven vette en zeven
magere koeien, en over zeven mooie en zeven dunne

korenaren. Dat betekent dat er de eerste zeven jaren
genoeg te eten zal zijn in het land. Daarna komen er
zeven jaren met honger. [ Genesis 41 : 1 - 32 ]
 
Dromen en visioenen
Soms gaat het in de bijbel over visioenen. Dat zijn ook
een soort dromen. Dromen gebeuren altijd als iemand
slaapt. Bij een visioen hoeft dat niet zo te zijn. In de bijbel
lees je vooral in de boeken van de profeten over
visioenen: dan vertelt God aan de profeet wat er zal
gaan gebeuren. En die moet het weer doorgeven aan
het volk.

Frambozendroom
Een toetje om van te dromen! Niet moeilijk om te maken,
wel ontzettend lekker!
 
Je hebt nodig:
- een schaal
- een kom
- een mixer
- 250 gram frambozen [ uit de diepvries]
- 200 milliliter slagroom
- 1 zakje vanillesuiker
- 1 zakje slagroomversteviger
- 100 gram [vanille] meringues [ een soort schuimpjes]
 
Hoe maak je de frambozendroom?
* Leg de bevroren frambozen in de schaal.
* Doe de slagroom, de suiker en de slagroomversteviger
in de kom. Klop dit met de mixer.
* Verdeel de slagroom over de frambozen.
* Verkruimel de meringues, maar maak de stukjes niet te
klein. Strooi de meringues over de slagroom.
* Zet de schaal in de koelkast en wacht een uur.
* Schep alles voorzichtig door elkaar. Er ontstaan dan
prachtige kleuren! (idee ontleend aan Alef)
 
Eet
smakelijk!                                                                                      
 


