Inspiratie en verdieping in de
Grote Kerk van ‘s-Hertogenbosch
Leeskring “De toekomst is groter dan het verleden”
Er is een groep bezig om dit boek te lezen. Je kunt aansluiten,
want we zijn halverwege. Wells biedt stof tot nadenken hoe de
kerk toekomstbestendig kan zijn. En welke mogelijkheden zijn
er? Vervolg: maandagavond 30 augustus van 20.00 -22.00
uur in de Grote Kerk.

Geestkracht
Gesprekskring voor bewoners van de Hooghe Clock en mensen uit
de buurt over dingen die ieder in zijn of haar leven meemaakt. De
ontmoeting brengt troost, bemoediging en een glimlach.
Maandelijks op 2e maandag van de maand, 10.00-11.15 uur in de
suite van de Hooghe Clock. Start op woensdag(!) 8 september.

Bet Drasha – Oosters Christelijk Leerhuis
Teksten van Griekse Kerkvaders worden
gelezen en besproken. Zijn de teksten nog
steeds actueel en inspirerend? Vier
donderdagavonden in de Grote Kerk,
19.45-22.00 uur. Start: 9 september.

Kerstverhaal
Op 24 december om 16.00 uur
in de Grote Kerk wordt het
verteld voor jong en oud.

Netwerkborrel
Voor jongeren en jonge ouders, om elkaar te
ontmoeten en een netwerk op te bouwen in de
Protestantse Gemeente. Kom langs voor een drankje
op 30 september, 10 december, 7 maart en 1 juni,
19.30-21.00 uur in de Grote Kerk.

Koffie drinken
Iedere 2e dinsdag van de maand kan ieder die dat wil koffie
komen drinken in de Grote Kerk, 10.00-11.30 uur. We delen lief
en leed en verbinden ons leven aan de Bijbellezing van de
zondag die erop volgt. Biedt die tekst inzicht of bemoediging?
Start: 14 september.

Kerkcafé in de Schans, Maaspoort
Iedere 3e donderdag van de oneven maanden, tussen
17.00-19.30 uur. Een ontmoeting met een glaasje erbij, en
een gesprek over de actualiteit en wat ieder bezighoudt.
Daarna is er een gezamenlijke maaltijd. Start: 16 september.

Taizéviering
Iedere laatste vrijdag van de maand 19.00-20.00 uur vindt er
een Taizéviering plaats (uitzondering: 17 december). In de
koude maanden is de viering in de Grote Kerk. De andere
maanden in de Sint Cathrien. Start: 24 september.

Stamtafel
Een vaste tafel waar regelmatige bezoekers aanschuiven en zaken van het leven
bespreken.. Zo’n stamtafel willen we ook in de Grote Kerk inrichten. Hij staat iedere
laatste vrijdag van de maand 10.00-11.30u klaar. Aan die tafel kunt u met elkaar van
gedachten wisselen over problemen van sociaal- economische en maatschappelijke
aard, waar u mee zit en misschien soms wel van wakker ligt. Start: 24 september 2021.

Dialoogtafels
In de week van de dialoog van 29 oktober tot 8 november
worden er in de Grote Kerk dialoogtafels gehouden. Aan
tafel wordt er gesproken over Keti Koti, over inclusiviteit en
samenleven op wijkniveau.

Kerk op schoot
Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0
tot 4 jaar. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes
en belevingsgerichte activiteiten. Op zondag 10 oktober, 6
maart en 12 juni is de viering van 8.30-9.00 uur. Tussen 9.009.30 uur wordt er geknutseld en kunnen ouders elkaar op een
informele manier ontmoeten.

Verstilling, concentratie, inspiratie
Meditatie-avonden in de advent: iedere maandagavond
van 19.30-20.30 uur. Start: 29 november 2021.
Meditatie-avonden in de 40-dagentijd: iedere
woensdagavond, 19.30-20.30 uur. Start 9 maart 2022.

Viermaal waarheid
Wat is waarheid? Heeft ieder zijn eigen waarheid? Bestaat er
één waarheid? Vier sprekers vertellen elk vanuit eigen
invalshoek en werkervaring over ‘waarheid’:
donderdagavond 4 november (theoloog Peter Nissen), 25
november (journalist Theo Verbruggen), 13 januari (rechter
Winfried Korver), 17 februari (filosoof Emanuel Rutten),
20.00-21.45 uur in de Grote Kerk. Toegang is gratis. Na
afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Genoeg om te leven
Een workshop over duurzaamheid. Om te leren zó
proberen te leven dat je al het andere leven op de
aarde zo min mogelijk aantast. Donderdagavond
21 oktober, 20.00-22.00 uur

Roman Krznaric
Op woensdag 17 november geeft
Roman Krznaric in de SintJanskathedraal van ‘s-Hertogenbosch
een bijzondere lezing over de ideeën in
zijn veelvuldig vertaalde boek “De
Goede Voorouder: langetermijndenken
voor een korte termijn wereld”.

Pierson-lezing
In het kader van het 100-jarig bestaan van deze Protestantse
middelbare school wordt er in april 2022 weer een lezing
georganiseerd. Pierson-lezingen zijn ontstaan vanuit de
samenwerking tussen school en kerk. Ze willen steeds een thema op
het grensvlak van school, kerk en maatschappij bespreekbaar maken.

Preek-nabespreking
Zesmaal staat er in de zondagse kerkdienst een Bijbeltekst centraal
waar je je hoofd over breekt. Wat kan hier de bedoeling van zijn? Wie
dat wil kan met de predikant van die zondag in gesprek. Diensten om
10.00 uur op 26 september, 17 oktober, 7 november, 13 februari,
20 maart, 1 mei. Nabespreking van 11.30-12.30 uur.

Aan tafel!
Jongeren vanaf 18 jaar zijn welkom bij één van
de predikanten thuis om te komen eten. Aan
tafel spreken we over geloof en ons dagelijks
leven. Start: 1 oktober, 18.00-20.00 uur.

Gezinsdiensten
Bijbelverhalen in taal-van-nu worden verteld en,
begrijpelijk voor jong en oud, verbonden met vandaag.
Er wordt gezongen en gemusiceerd. Er is altijd ruimte
voor ontmoeting en spel na afloop. Op zondagmorgen
5 september, 21 november, 25 december, 23
januari, 27 maart, 15 mei en 17 juli om 10.00 uur.

Oecumenische vieringen
Zondag 19 september, 10.00 uur, Grote Kerk, viering in het kader van de Vredesweek.
Zaterdag 9 oktober,16.00 uur, Regenboogviering in het Stadsklooster San Damiano in het
kader van Coming Out Day.
Zondag 16 januari, 10.00 uur, Grote Kerk, viering in het kader van de Bidweek voor de
Eenheid van de Christenen.
Maandag 17 januari 2022, 19.00 uur, vesper in de Sint Jan gehouden (Bidweek voor
Eenheid), gevolgd door een publiekslezing in de Grote Kerk, 20.00 uur.
Zondag 5 juni, Grote Kerk (bij goed weer buiten op het plein), 12.00 uur Pinksterviering.
Door de samenwerking met Jazz in Duketown zullen jazzmusici hun medewerking verlenen.

