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DUUR-SAAM 

Een nieuw programma met een nieuw jaarthema ligt er voor u. 
Misschien denkt u wel: is duur-saam niet met een z? Foutje? 
Nee, geen schrijffout maar een bewuste keuze, omdat je voor 
duurzaamheid een gemeenschap nodig hebt. Duurzaamheid doe je 
samen. Want duurzaamheid heeft alles te maken met een andere  
manier van leven. 
 
We horen veel over klimaatsverandering, het halen van 
klimaatdoelen, stikstof- en CO2-uitstoot: alles is erop gericht om ons 
te laten beseffen dat we anders met de wereld moeten omgaan. We 
putten de aarde uit – maar wat geven we terug? 
In het nieuwe programma hebben we lezingen in het Zincafé die 
gelinkt zijn aan dit thema, maar ook boekbesprekingen die ons 
bewust maken wat onze rol is als mens t.o.v. de aarde, moderne 
literatuur die laat zien hoe duurzaam de relatie is tussen ouders en 
kinderen, hoe duurzaam jeugdtrauma’s kunnen zijn, welke 
betekenis mensen voor elkaar kunnen hebben (leeskring), 
bijbelgesprekskringen waar de bijbel wordt opengeslagen om te 
ontdekken hoe duurzaam de verhalen zijn en nog steeds tot ons 
kunnen spreken. Films met een boodschap, filosofie-avonden, stilte-
meditatie: u vindt het allemaal in dit activiteitenboekje. 
 
Wat nieuw is, is dat dit programma een gezamenlijk programma is 
van de Protestantse kerken van Asten/Someren en Helmond. Over 
duur-saam gesproken: door de samenwerking tussen beide kerken 
is het mogelijk om plannen te maken en de activiteiten te blijven 
aanbieden. Een programma voor iedereen die mee wil denken en 
doen: het thema daagt u hierbij uit. 
We gaan het samen doen. Doet u mee?  
 
Annechien, Koenja, Maartje, Marry, Ellen, Wilfred, Pieter en Corine  
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LEZINGEN: 
 

*KINDEREN VAN ABRAHAM: wat Jodendom, Christendom en Islam 
met elkaar verbindt. 

Een rabbijn, een theoloog van christelijke 
huize en een imam spreken over het 
jaarthema ‘Duur-saam’. Hoe wordt er in de 
heilige boeken geschreven over de 
verhouding Schepper en schepping, mens 
en natuur? Kunnen we ons door zulke oude 
geschriften nog laten beïnvloeden en/of 
corrigeren? 

Data : 6 oktober, 3 november en 1 december 
Sprekers : theoloog Frans Verkleij, rabbijn Corrie Zeidler-Moll, 

imam Mohammed Ajouaou. 
Plaats : Ontmoetingsruimte 
Tijd     : 20.00-21.30u 
 
* ZINCAFÉ MET KAULEN-LEZINGEN  

Elke 2e dinsdagavond in de maanden 
november t/m april is er Zincafé met 
een KAULEN-lezing: gastsprekers 
houden vanuit verschillend perspectief 
een zinnige lezing dat gekoppeld is aan 
het jaarthema ‘Duur-saam’. Er is ook 
gelegenheid om met de spreker in 
gesprek te gaan. 
Informatie over de gastsprekers vindt u 

achterin deze gids onder ‘Personalia’. 
Data: : 13 oktober, 10 november en 8 december 2020 
              12 januari, 9 februari, en 9 maart 2021 
13 oktober : Henk Janssens: ‘Hoe actueel is Bonhoeffer voor ons 
nu?’ 
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6 november: Cilia Jongen: ‘Hoe duurzaam is Lesbos?’ 
8 december: Ton Schepens: ‘Laudato si: over respect en zorg voor 
de aarde’. 
De sprekers in 2021 zijn op moment van verschijnen van dit 
activiteitenprogramma nog niet bekend. Zie t.z.t. voor meer info op 
de website: www.bethlehemkerk-helmond.nl  
 
 
GESPREKSKRINGEN: 
 
* BELIJDENIS DOEN 

Belijdenis doen – is dat niet 
iets van vroeger? Misschien is 
het er nog nooit van gekomen 
en zou je er toch nog wel eens 
serieus over na willen 
denken? Samen met anderen 
spreken over wat geloven 
voor jou persoonlijk betekent 
en dan zelf de verantwoording 
nemen voor je doop, die jaren 
terug een beslissing van je 
ouders was. Op die manier 
maak je zelf de keuze om 
verbonden te willen zijn met 
een gemeente. Wil je hierover nadenken dan nodigen we je uit om 
aan deze kring mee te doen, hoe lang geleden je doop ook was. De 
data en het tijdstip van de bijeenkomsten spreken we met de 
deelnemer(s) zelf af. 
Begeleiding: Corine Beeuwkes-van Ede 
 
 
 

http://www.bethlehemkerk-helmond.nl/
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* BIJBEL-ANDERS-KRING  

De Bijbel wordt soms als een 
weinig toegankelijk boek 
ervaren. Er staan verhalen in 
die je misschien het liefst zou 
willen overslaan of waarvan 
je geen idee hebt wat je er 
mee moet en hoe je ze moet 
lezen. Ondanks dat de Bijbel 
een oud boek is, blijkt ze 
vaak genoeg ook zeer 
actueel. Ook ongeloof komt 
in de Bijbel voor en daarover 
zal het komende seizoen gaan; aan de hand van twijfelaars en 
ongelovigen in de Bijbel leren we ons eigen geloof te spellen. 
Elke 3e maandagavond in de maand komen we bij elkaar. 
Data   :  21 september, 26 oktober (!), 16 november en 15 

december (!) 2020  
               18 januari, 15 februari en 15 maart 2021 
Tijd     : 20.00-21.30u 
Plaats : Valkennest 
Begeleiding: Corine Beeuwkes-van Ede 
 
* ONTMOETINGSGROEP VOOR MENSEN DIE EEN NAASTE VERLOREN 
HEBBEN 

Als je een naaste door de dood verliest zet dat je hele leven op z’n 
kop. Maar mensen in je omgeving kunnen zomaar vinden dat je na 
een paar maanden al weer gewoon moet kunnen meedoen. Wat 
dan nog helemaal niet, of maar een heel klein beetje lukt. Want 
alles is anders geworden. 
Bij voldoende belangstelling kunnen we in dit seizoen opnieuw een 
ontmoetingsgroep beginnen voor mensen die een naaste verloren 
hebben. In zo’n ontmoetingsgroep willen we in een aantal 
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bijeenkomsten luisteren naar elkaars verhalen en 
ervaringen delen. Zo zoeken we naar wat helpt 
om verder te kunnen of wat perspectief biedt. 
Want mensen die iets soortgelijks meegemaakt 
hebben, snappen het beste wat je zelf 
doormaakt. 
Met ieder die graag aan zo’n groep zou 

meedoen, zullen we een persoonlijk gesprek vooraf hebben. Of de 
samenkomsten van de groep ’s avonds of overdag zullen zijn hangt 
af van de mensen die zich ervoor aanmelden. Als je belangstelling 
hebt aan om zo’n ontmoetingsgroep deel te nemen, kun je contact 
met ons opnemen. Of dat aangeven op het bijgevoegde formulier. 
Begeleiding: Corine Beeuwkes-van Ede en Pieter Flach  
 
 

BIJBELKRINGEN: 
 
* DE BIJBEL OP TAFEL 

De twee Bijbelkringen die het afgelopen 
seizoenen gedraaid hebben zullen ook 
dit seizoen een vervolg krijgen.  

De afgelopen seizoenen hebben we ons 
verdiept in de Bergrede, zoals Mattheüs 
die vertelt aan het begin van zijn 
evangelie. In de teksten die we 
daaromheen samen lazen, kwamen vaak 

de intrigerende verhalen over David mede aan bod. 
Zodoende is voor het komende seizoen het plan ontstaan om de 
verhalen uit 1 en 2 Samuel te gaan lezen. David wordt daar 
getekend als een figuur met heel verschillende kanten, een mens 
van vlees en bloed. Ooit heb ik met een catechesemethode gewerkt 
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die de titel droeg: “David, held en schurk…” Intrigerend genoeg om 
samen die verhalen te gaan lezen en misschien onszelf daar ook 
(een beetje) in te herkennen, of anders onszelf en onze levens 
daarin te spiegelen. Want niets menselijks blijkt David vreemd. En 
toch wordt hij ook “een man naar Gods hart” genoemd. 
 
Maandagmiddagkring: 1e maandag van de maand, beginnend in 
oktober, 14.00 uur in de Bethlehemkerk. 
Donderdagochtendkring: 2e donderdag van de maand, beginnend in 
oktober om 10.00 uur in de Bethlehemkerk. 
De maandagmiddagkring zit ongeveer aan het maximale aantal 
deelnemers om nog een gesprek met elkaar te kunnen voeren. De 
donderdagmorgenkring verwelkomt graag nog een paar nieuwe 
mensen die mee willen doen!  
Begeleiding: Pieter Flach 
 
* BIJBELKRING IN RIVIERENHOF 

In Rivierenhof is op 1e vrijdag van de maand, om 14.30 uur, de 
maandelijkse bijeenkomst van de bijbelkring. We willen in het 
nieuwe seizoen graag weer samenkomen. Mensen die in 
Rivierenhof wonen en mensen van buiten doen er mee. Het zijn 
open ontmoetingen over onszelf en ons geloof. Soms blijkt de 
openingstekst, vaak een stukje van een psalm, al genoeg om met 
elkaar in gesprek te raken.  
Begeleiding: Pieter Flach 
 
 
BOEKBESPREKINGEN: 
 
* REBIBLE 

Een kring die voor het derde jaar verdergaat met lezen en 
bespreken van de Rebible. In haar boek ‘Rebible’ geeft Inez van 
Oord een nieuwe manier om naar Bijbelverhalen te kijken. Jezus liep 
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over water, Eva at een appel, 
Mozes ging de berg op: veel 
mensen herinneren zich deze 
verhalen wel. Wonderlijke 
verhalen, moeilijk te begrijpen, 
iets van vroeger. Maar de 
verhalen horen bij onze 
geboortegrond. Is er een nieuwe 
manier om de Bijbel te lezen, naar 
deze verhalen te luisteren, zodat 
ze weer gaan spreken?  
Inez vraagt hulp bij haar broer Jos 
(theoloog). Dit boek is het verslag 
van haar zoektocht naar deze 
vergeten verhalen, die voortaan op een andere manier inspireren.  
Data :  dinsdag 29 september, 27 oktober, 24 november en 15 

december 2020  
                  dinsdag 26 januari, 23 februari en  23 maart 2021 
Tijd       : 20.00 – 21.30u 
Plaats   : Ontmoetingsruimte 
Begeleiding: Corine Beeuwkes-van Ede 
 
* IK BEN NIKS – Corine Beeuwkes-
van Ede Bijbelse ingrediënten voor 
een tapasbar van spiritualiteit 
Het boek met de gelijknamige 
titel is geschreven door Corine 
voor mensen die ‘niets zijn’, met 
name de generatie van de 
millennials, de 20-30jarigen. Het 
is geschreven voor hen die van 
niets weten, niet bekend zijn met 



10 
 

het christelijk geloof, vaak niet weten waar het christelijk geloof 
voor staat en onbekend zijn met wat er zoal in een kerk te doen is. 
Een boek voor zinzoekers om ingewijd te worden in het christelijk 
geloof. Maar ook als je kind of partner niets (meer) van geloof en 
kerk wil weten: hoe ga je het gesprek aan? 
Elke 1e maandagavond in de maand. 
Data   :  maandag 7 september, 5 oktober, 2 november en  
  7 december 2020 
               4 januari, 1 februari en 1 maart 2021 
Tijd     : 20.00-21.30u 
Plaats : Valkennest 
Begeleiding: Corine Beeuwkes-van Ede 
 
* DE MEESTE MENSEN DEUGEN EN SAPIENS 

‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman is een prachtig 
boek dat op zoek gaat naar de ware aard van 
de mens. Rutger Bregman probeert te laten 
zien dat het klassieke beeld wat ons 
bijgebracht wordt over de mens niet klopt. 
De mens blijkt niet zo’n egoïst en niet zo 
zelfzuchtig, En als het spannend wordt gaat 
de mens ook niet, alleen maar voor zichzelf, 
maar denkt ook aan anderen. Hij beroept 
zich op allerlei wetenschappelijke studies 
om zijn visie te staven. 
Daar tegenover het boek Sapiens van Harari. 
Daarin wordt het beeld geschetst van de 

mens als een niet ontziend roofdier. De tijd van de mens als jager-
verzamelaar wordt weliswaar gezien als een gelukzalige tijd, maar in 
die tijd schroomt de mens niet om andere diersoorten uit te roeien. 
Vanaf het moment dat we besloten om in gemeenschappen te gaan 
wonen en ons te vestigen is het in zijn ogen vaak misgegaan. We 
hebben onszelf enorm in de problemen gebracht, doordat de mens 
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zichzelf als heerser over alles is gaan zien, 
die alleen handelt vanuit eigenbelang en 
daarbij niet schroomt om vernietigend te 
werk te gaan.  
Twee prachtige boeken die een nogal 
tegengesteld (mens)beeld schetsen. We 
willen ze in totaal 4 avonden bespreken en 
daarbij stukken lezen uit beide boeken. 
Data   : 9 november en 23 november 
2020 
  8 februari en 22 februari 2021 
Tijd     : 20.00-21.30u 
Plaats : Valkennest 
Begeleiding: Corine Beeuwkes-van Ede en Wilfred Achthoven 
 
* LEESTAFEL: 

Het thema ‘Duur-Saam’ klinkt ook door in 
de boeken die we met elkaar willen lezen 
en bespreken. De boeken zijn door leden 
van de leeskring aangereikt en beloven 
weer mooie gesprekken op te leveren. De 
boeken die we zullen  bespreken zijn: 
11 september: ‘Die van hiernaast’ van 
Yewande Omotoso 
30 oktober    : ‘Portretten en een oude droom’ van Kader Abdolah 
11 december: ‘Mijn vaders hand’ van Bart Chabot 
29 januari      : ‘De trooster’ van Esther Gerritsen 
19 maart        : ‘De keuze’ van Eva Edith Eger 
Tijd   : van 10.00-12.00u 
Plaats   : Valkennest 
Begeleiding: Corine Beeuwkes-van Ede 
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* HET DERDE TESTAMENT 

Tijdens één van de lezingen in het Zincafé in het vorige seizoen over 
de Apocriefe Boeken werd ons steeds meer duidelijk dat het 
vaststellen van de canon van de Bijbel een manier is geweest om 
geschriften samen te bundelen, die voor de toekomst bewaard 
moesten blijven. De vraag kwam toen op welke teksten (proza of 
poëzie) er in ònze tijd bewaard zouden moeten blijven voor de 
toekomst? Die vraag leggen we u hierbij voor. 
Uit welke tekst(-en) haalt u uw kracht, hoop en moed? Welke  
tekst geeft u vreugde en waar 
wordt u blij van? We willen de 
door u aangegeven teksten (die 
niet afkomstig zijn uit de Bijbel, 
maar voor u dus zeggingskracht 
hebben) verzamelen en als een 
soort van ‘Derde Testament’ 
bundelen.  
We hopen in 2021 aan de hand van die teksten met elkaar in 
gesprek te gaan.  
U kunt uw tekst(-en) voor 1 december 2020 inleveren bij: 
Pieter Flach: kerkelijkwerker@bethlehemkerk-helmond.nl 
Corine Beeuwkes-van Ede: predikant@bethlehemkerk-helmond.nl 
 

* MAAND VAN DE FILOSOFIE: AFRIKA 
Dit jaar twee avonden over Afrikaanse Filosofie aan de hand van het 
boek: Socrates en Òrúnmìlà (Ten Have; 2017) van Sophie Olúwolé. 
Òrúnmìlà wordt gezien als de ‘Socrates’ van de Afrikaanse filosofie 
en leefde in de 5e eeuw voor Christus. In de zogenaamde Ifa-verzen 
zijn de wijsheden van deze filosoof eeuwenlang mondeling 
overgedragen. Mondelinge overlevering wordt al te vaak 
minachtend geïnterpreteerd als verhaaltjes vertellen aan het 
kampvuur. De Ifa-verzen werden echter met militaire discipline 

mailto:kerkelijkwerker@bethlehemkerk-helmond.nl
mailto:predikant@bethlehemkerk-helmond.nl
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ingestudeerd, aangeleerd en eindeloos 
getraind. De verzen zijn geniaal 
gerubriceerd en deze rubricering maakt het 
mogelijk om een vers zodanig te selecteren 
dat de hulpbehoevende een nieuw inzicht 
in zijn situatie verkrijgt. 
Professor Sophie Olúwolé heeft haar hele 
leven deze wijsheden bestudeerd en in het 
bovengenoemde boek gaat zij de 
vergelijking aan met de westerse 
filosofische traditie. Haar stelling is dat er een klassiek Afrikaanse 
filosofie bestaat en dat deze filosofie het verdient erkend te worden 
als volwaardig, naast andere tradities (de westerse, de Chinese, de 
Indiase) op het wereldtoneel van de filosofie, omdat andere 
tradities van de Afrikaanse filosofie kunnen leren.  
Data  : dinsdag 13 en 20 april 2021 
Tijd       : 20.00-21.30u 
Plaats   : Bethlehemkerk 
Begeleiding: Wilfred Achthoven 
 
 
 

FILM: 
 

* FILM OP VRIJDAG 
Dit is alweer het vierde seizoen van ‘Film op vrijdag’. Op de derde 
vrijdag van de maanden november, februari en april kunt u weer 
genieten van een film met een verhaal in de Bethlehemkerk.  
De opzet van de avonden is onveranderd. We beginnen met een 
korte introductie en daarna kijken we de film. Na afloop is er ruimte 
om na te praten onder het genot van een borrel.  
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Vrijdag 20 november 2020 

Hors Normes (Frankrijk, 2019) 
Nieuwe film van de makers van 
Intouchables. Twee goede vrienden, 
ieder met andere achtergrond, zetten 
zich met hart en ziel in voor 
autistische kinderen die zonder hen 
geen plek hebben in de maatschappij. 
Zij leiden jongeren uit kansarme 

buurten op om deze kinderen te begeleiden. Humoristische en 
confronterende situaties wisselen elkaar af en er ontstaan 
bijzondere vriendschappen. Dit alles in een door bureaucratie 
geregeerde samenleving.  
 

Vrijdag 19 februari 2021 

Dark waters (VS, 2019) 
Het schokkende en waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott, 
die een klacht indient tegen het oppermachtige chemieconcern Du 
Pont. Het concern wordt ervan verdacht giftig afval te lozen op 
illegale wijze, met grote schade en veel slachtoffers tot gevolg. Bilott 
wordt in eerste instantie persoonlijk met deze misstand 
geconfronteerd. Hij begint een strijd tegen het onrecht, die vijftien 
jaar zal duren en waarbij hij niet alleen zijn loopbaan en reputatie 
op het spel zet, maar ook zijn relatie met zijn vrouw.  
 

Vrijdag 16 april 2021 

De schapenheld (Nederland, 2018) 
Deze documentaire stond gepland in het vorige filmseizoen, maar 
kon toen vanwege de coronamaatregelen niet worden vertoond. 
De Brabantse schaapherder Stijn probeert zijn ideaal te leven, in een 
idyllisch landschap met zijn gezin en zijn kudde. Wat heeft een mens 
nog meer nodig? Achter dit romantische beeld schuilt echter een 
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weerbarstige werkelijkheid. Het werpt de vraag op: in hoeverre 
bieden wij als maatschappij nog plaats aan dromers en idealisten? 
Voor het geval deze documentaire medio april 2021 niet meer 
beschikbaar is, zullen wij met zorg een andere (actuele) 
documentaire selecteren en u daarvan tijdig op de hoogte stellen.  
Plaats : Bethlehemkerk  
Tijd     : 19.30 uur 
Begeleiding: Annechien van Haeringen en Koenja van Dijk 
 
 
THEATER: 
 
* BONHOEFFER: WIE BEN IK? 

Op 5 mei 2020 was het 75 geleden dat de Tweede Wereldoorlog 
eindigde. We konden en kunnen onze vrijheid vieren. Op 9 april 
2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf 
voor die vrijheid. 
Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een 

aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 
opgehangen, 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met 
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moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King en Nelson 
Mandela. 
In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met 
God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om 
overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan 
verslag.  
In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling 
‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn 
zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen 
antwoord leeft op die vraag ‘wie ben ik?’. 
Hij speelt samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een 
tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von 
Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn. 
Datum : zaterdag 14 november 2020 
Tijd       : Middag (exacte tijd volgt nog) 
Plaats   : Bethlehemkerk 
Begeleiding: Wilfred Achthoven 
 
 
MUZIEK:  
 
* KRUISWOORDEN IN WOORD EN MUZIEK 

Zoals voorgaande jaren zal op Palmzondag een muziekmiddag 
georganiseerd rondom 
de Kruiswoorden: een 
muziekuitvoering 
gebaseerd op de zeven 
kruiswoorden 
afgewisseld met 
persoonlijke verhalen 
van sprekers binnen en 
buiten onze kerk.  
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Een project voor muziek- en verhalenliefhebbers, omdat er een 
verbinding gemaakt wordt tussen (bestaande) muziek van toen en 
levenservaring van nu. De muziek van Joseph Haydn ‘Die sieben 
letzten Worte’ zal worden uitgevoerd. Met deze muziek willen we 
verhalen afwisselen die geïnspireerd zijn op de zeven laatste zinnen 
van Jezus aan het kruis.  
Datum : 28 maart 2021 
Tijd       : 15.30-17.00u 
Plaats  : Bethlehemkerk 
Info       : Marion Achthoven en Corine Beeuwkes-van Ede 
 
* ZANGMIDDAG IN DE BETHLEHEMKERK 

Donderdagmiddag 15 oktober is er weer een zangmiddag in de 
Bethlehemkerk. Als de omstandigheden het toelaten om samen te 
zingen, zal de kerk om 14.00 uur open zijn om wie mee wil komen 
doen met koffie en thee te ontvangen. Om 14.30 uur gaan we 
samen zingen in de kerkzaal. Liederen die door de deelnemers ban 
te voren zijn aangedragen omdat u ze graag wilt zingen. Liederen 
opgeven kan tot en met zondag 11 oktober bij Pieter Flach, 
kerkelijkwerker@bethlehemkerk-helmond.nl, tel. 040-2842052. 
Als we na ongeveer een uur 
uitgezongen zijn is er nog tijd 
voor ontmoeting en bijpraten. 
Kan de zangmiddag niet in deze 
vorm gehouden worden dan 
proberen we een digitaal 
alternatief te regelen dat thuis te 
volgen is via 
www.kerkdienstgemist.nl. Half juni 2021 zal er op dezelfde manier 
een zomerzangmiddag zijn, maar de datum daarvan is nu nog niet 
bekend. 
 

 

mailto:kerkelijkwerker@bethlehemkerk-helmond.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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JEUGDWERK:  

 

* KIND OP SCHOOT 

Het afgelopen seizoen is door 
de coronacrisis een aantal 
KOS-diensten in een ander 
jasje gestoken. Het was erg  
jammer dat we elkaar niet 

konden zien, maar bracht ons 

ook nieuwe ideeën waar we vaker gebruik van kunnen maken.  

 
Vooralsnog is de basis voor het nieuwe seizoen SAMEN ZIJN. 
 
De Kind op Schoot-dienst is een aangepaste kerkdienst voor 
kinderen tot en met 7 jaar.  
De dienst duurt ongeveer een half uur. Ieder kind dat bij de kerk is 
ingeschreven, ontvangt een persoonlijke uitnodiging. Laat het ons 
alstublieft weten, als dit niet het geval is! 
In de ontmoetingsruimte liggen uitnodigingen voor (klein-)kinderen 
die u kent en niet zelf aan de kerk zijn verbonden. 
We zingen met elkaar liederen, luisteren met Beer naar een 
bijbelverhaal, spelen een spel rond het thema en leren samen 
bidden en danken. 
Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van ranja, koffie 
of thee bij te praten en elkaar (beter) te leren kennen. 
Een prettige manier van kerken voor de allerkleinsten! 
Namens de KOS, 
Marion van Hoof-Apperlo 
vanhoofapperlo@me.com 
06-55187317 
 

mailto:vanhoofapperlo@me.com
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* ACTIVITEITEN VOOR MIDDELBARE SCHOOLJEUGD ASTEN-SOMEREN 

PEP!  
Sinds een aantal jaren wordt voor jongeren die naar de middelbare 
school gaan de PEP georganiseerd door een groepje enthousiaste 
begeleiders. Het komende seizoen zal op de navolgende 
vrijdagavonden een gezellige PEP-meeting plaatsvinden in ons 
gemeentecentrum: 
•  18-09-2020 
•  30-10-2020 
•  11-12-2020 
• Sirkelslag: 1e of 2e vrijdag van februari (2021)  
•  19-03-2021 
•  23-04-2021 
•  04-06-2021 
 
Tijdens deze avonden eten we eerst gezellig 
met elkaar en daarna vinden er activiteiten 
(doe- en denkspellen) plaats rond een 
bepaald thema.  
De avonden vangen aan om 17:58u en rond 
de klok van 21:00u sluiten we af met een 
chill out. 
In februari vindt de jaarlijks terugkerende Sirkelslag plaats. Dit is een 
spel waaraan veel jongeren uit het gehele land op hetzelfde 
moment deelnemen. Dit wil je niet missen! 
Doe jij dit seizoen gezellig met ons mee? 
Geef je dan op via het emailadres: amaxz@kpnmail.nl 
Met een PEP-groet namens de organisatie: 
Marie-Jose Spieringhs 
Marcel Meijer 
Jacqueline de Wit 
 
  



20 
 

OUTDOOR-ACTIVITEITEN: 
 
* ADEMTOCHTEN 

Elke 1e vrijdagmiddag in de maand wandelen 
we met elkaar een route, die door één van de 
deelnemers is uitgezet in de directe omgeving 
van en in Helmond. We wandelen ongeveer 5 
km. 
Tijdens de wandeling is er alle gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan; ook zijn er 

momenten ter overdenking of worden we geïnformeerd over de 
omgeving. 
Aanvang: 13.30u. Startplaats wordt per keer bepaald. 
Info bij: Corine Beeuwkes-van Ede 
 
* EEN EINDJE MEELOPEN ASTEN-SOMEREN  

“Gemeenschap” en “delen” krijgen 
vorm waar mensen omzien naar elkaar 
en er voor elkaar zijn als dat nodig is. 
Wij proberen als gemeente aandacht 
te geven aan wie dat nodig hebben, en 
een eindje mee te lopen met mensen 
in periodes waarin het leven voor hen 
niet gemakkelijk is. Dit omzien naar 
elkaar gebeurt deels spontaan, deels 
wordt het georganiseerd door het pastorale team. En soms vullen 
we “een eindje meelopen” heel letterlijk in: je kunt immers praten 
rond de keukentafel, maar soms nog beter al lopend op de hei! 
Vraag gerust om bezoek en geef het ons door als u denkt dat een 
bezoekje bij anderen wenselijk is.  
Contactgegevens pastoraal team:  
Harry Verspay,                 tel. 0493-694266 
Krijnie ten Westeneind, tel. 06-23749316 
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* TUINENMIDDAG ASTEN-SOMEREN 

Samen een bezoek brengen aan een 
of enkele bijzondere tuinen, en 
genieten van wat er groeit en bloeit. 
De ervaring leert ons dat dit een 
bijzondere buitenactiviteit is. 
We hopen het zo te kunnen 
organiseren dat u er met de fiets naar 
toe kunt. Bent u wat minder goed ter 
been dan is er voor u vervoer met de auto beschikbaar. We kunnen 
u van huis ophalen. 
Datum: mei of juni 
Plaats: wordt te zijner tijd in kerkblad DE BRUG  bekend gemaakt. 
Opgave en info: Herma Jansen, tel: 0493-693040  
 
* EXCURSIE: JEUGDDORP DE GLIND 

Jeugddorp De Glind is een bijzonder dorp: ca. 100 uit-huis-
geplaatste kinderen worden er opgevangen in gezinshuizen. Alles 
draait in dit dorp om die speciale jeugdzorg en is erop ingericht. Het 
jeugddorp bestaat al meer dan 100 jaar en is uniek in Nederland. 
Omdat dit dorp ook tot de diakonale doelen van de PKN behoort 
waarvoor wij jaarlijks collecteren, is het leuk om te zien ‘waar ons 
geld naar toe gaat’. Omdat Corine er 13 jaar gewerkt heeft als 
gemeentepredikant zal zij de leiding hebben van deze excursie naar 
dit dorp. 
 
Datum: nog nader te bepalen. 
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* MEDITATIE - STILTE BIJEENKOMSTEN 

Wil je even onthaasten? Of tot rust en 
inkeer komen? Dan zijn deze 
bijeenkomsten wat voor jou.  
Eerst laten wij de hectiek van de dag 
achter ons. Daarna zijn er stiltes die 
soms twee of drie keer worden 

onderbroken door muziek, tekst of een gedicht. De bijeenkomsten 
duren ongeveer 45 minuten. Je kunt daarna, als je daaraan behoefte 
hebt, nog thee of koffie blijven drinken. 
Spreekt het je aan, kom dan gerust eens mee doen. Je bent van 
harte welkom. 
Data voor 2019:  

22 en 31 augustus 
04 en 12 oktober 
15 en 23 november. 

Tijd       : 19.00 uur 
Plaats   : Bethlehemkerk 
Begeleiding: Erna Assies en Marry Streutker 
 
* QI GONG: ADEMHALINGS- EN ONTSPANNINGSOEFENINGEN 

Door bewust met ademhalen bezig te zijn en heel bewust met je 
aandacht door het lichaam te gaan, leer je jezelf te ontspannen. Dit 
door middel van lichte oefeningen, die zowel staand als zittend en 
door jong en oud kunnen worden gedaan. Voor een fitter gevoel of 
om de stress te leren hanteren of te laten gaan. 
 
Twee zaterdagochtenden zijn hiervoor gepland. Ze kunnen 
afzonderlijk worden gevolgd. Wel graag van tevoren aanmelden via 
kerkelijk bureau.  
 
Data     : 24 oktober 2020  van 10 – 11.30 uur. 
  23 januari 2021 van 10 – 11.30 uur. 
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Tijd       : 10.00 – 11.30 uur 
Plaats   : Bethlehemkerk 
Begeleiding: Marry Streutker (bij eventuele onverwachte 
verhindering dit graag melden op streutkerm@gmail.com) 
 
 

OECUMENE: 
 
* VREDESTOCHT  

Ook dit jaar zullen we weer onze 
traditionele vredestocht lopen. We zijn 
nog in overleg over de datum. Deze zal 
ter zijner tijd in Perspektief 
gepubliceerd worden. 
Info bij: Corine Beeuwkes-van Ede 
 
 

 
* OECUMENISCHE GESPREKSAVONDEN ASTEN-SOMEREN 

De oecumenische gespreksavonden zullen in november 
plaatsvinden. Het thema is nog niet bekend, maar er zal ter zijner 
tijd hierover meer informatie zijn die u in de Brug kunt lezen.  
Op alle avonden is er een inleiding, zijn er gesprekken in groepen en 
is er een gezamenlijke afsluiting in de kerk.  
We hopen zo de inmiddels gegroeide traditie van waardevolle 
oecumenische contacten voort te zetten en een nieuwe impuls te 
geven. 
Data:     worden gepubliceerd in de Brug 
Tijd:       20.00 – 22.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur. 
Plaats:   Gemeentecentrum Someren. 
Leiding: Jack Swaanen (pastoraal werker 
Franciscusparochie en een protestantse 
predikant). 
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Kosten:  voor de koffie hopen wij op een kleine bijdrage. 
Opgave bij: Harry Verspay 0493-694266, pastoraalteam@pg-
astensomeren.nl.     
 
 
ONTMOETEN: 
 
* SAMEN ETEN, SAMEN DELEN  

Elke 4e vrijdag van de maand en de woensdag daarvoor, koken we in 
de Bethlehemkerk een maaltijd onder de naam “Samen eten 
- samen delen”. We eten samen en delen elkaars gezelschap. 
Ooit begonnen, zo'n 15 jaar geleden, was het 
de bedoeling dat alleenstaanden konden 
deelnemen, maar inmiddels is door het 
enthousiasme van de eters ook menig 
echtpaar aangeschoven.  
Met 2 ploegen van elk 3 of 4 personen 
bereiden we een gezonde en smakelijke 3 gangen-maaltijd!! 
Als u met ons mee wilt eten, dan willen wij dit graag op maandag 
voor woensdag en op woensdag voor vrijdag weten, dit in verband 
met de inkoop van de ingrediënten. 
Voor slechts € 5,00 krijgt u een lekkere maaltijd, inclusief een glaasje 
wijn en een kopje koffie of thee en bovendien: een paar uur gezellig 
samen zijn.  
Inlichtingen bij: Christine van den Hurk,  
tel. 0492-533436 of 06-8196 8983 
 
* ETEN VOOR ALLEENGAANDEN ASTEN-SOMEREN 

Samen aan tafel zitten, samen genieten van de maaltijd, gezelschap 
beleven aan elkaars aanwezigheid…. Het lijkt zo gewoon, maar het is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Wij zouden het fijn vinden als u bij ons aanschuift. Wij zorgen voor 
het eten, samen scheppen we de sfeer. 

mailto:pastoraalteam@pg-astensomeren.nl
mailto:pastoraalteam@pg-astensomeren.nl
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Datum : woensdag 21 oktober 2020 
Tijd  : 16.30 – 19.30 uur 
Plaats : Gemeentecentrum Someren 
Koks  : Anneke Barts en Eefje Gerritsen 
Info en aanmelding: Anneke Barts, tel 0493-697048 
Bijzonderheden      : kosten zullen worden gedeeld 
 
* GAST AAN TAFEL  

De kaars staat bij een gemeentelid thuis. Het kan het komend jaar 
zomaar gebeuren dat u wordt uitgenodigd door een gemeentelid 
om bij hem/haar/hen te komen eten.  
Op tafel staat dan niet alleen een lekkere maaltijd, maar ook de 
kaars uit de kerk die in het verleden aan de kinderen van de 
kindernevendienst werd meegegeven als zij naar hun eigen ruimte 
gingen.  
Die kaars krijgt u na afloop van de maaltijd mee naar huis, met 
daarbij de opdracht om zelf ook een gast of gasten uit te nodigen en 
de kaars weer door te geven aan hén. Het leukst is het natuurlijk om 
niet te lang te wachten met uitnodigen, en dan mensen uit te 
nodigen met wie u nog niet eerder samen hebt gegeten. 
Dan gaat de kaars “als een lopend vuurtje” de gemeente door, zijn 
wij beurtelings gast en gastvrouw/heer, en leren we elkaar 
anders/beter kennen. 
Bij de kaars zal een schriftje worden meegegeven waarin ingevuld 
kan worden wie wanneer met wie gegeten heeft. Dat voorkomt dat 
mensen dubbel worden uitgenodigd. 
 
* KOFFIE MET.....… ASTEN-SOMEREN 

Iedere eerste vrijdag van de maand staat 
het gemeentecentrum naast de kerk 
open voor wie het prettig of zinvol vindt 
anderen te ontmoeten, verhalen of lief 
en leed te delen, en iets van 
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gemeenschap te ervaren. Het is altijd een verrassing wie er komen 
en wat er, behalve koffie, nog meer ter tafel komt. Wij wachten u op 
met koffie en aandacht, en zorgen ervoor dat iedereen in de groep 
aan zijn/haar trekken komt. 
Data : vrijdagochtend 4 september, 2 oktober,  
                 6 november, 4 december, januari in overleg,  
                 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli. 
Tijd : 10.00 – 11.30 uur. 
Plaats : Gemeentecentrum, Someren 
Gastvrouw : Trudy Smiemans en Corrie Kremers 
Opgave: niet nodig 
 
* WELKOM-AVOND ASTEN-SOMEREN 

De welkom-avond is speciaal bedoeld voor hen die nog niet zo lang 
bij onze gemeente horen. Als pastoraal team willen wij hen graag 
welkom heten in de gemeente en hen beter leren kennen. Daartoe 
organiseren we een kennismakingsavond in ons gemeentecentrum.  
Datum : wordt bekend gemaakt in de Brug 
Tijd : 20.30-22.00 uur 
Plaats : Gemeentecentrum te Someren 
Leiding : Pastoraal team 
Info en aanmelding: na persoonlijke uitnodiging . 
 
* KERSTMIDDAG VOOR OUDEREN ASTEN-SOMEREN 

Het is een gewaardeerde traditie 
geworden: in de week voor kerst 
bijeenkomen in een mooi versierd 
gemeentecentrum, daar genieten van 
een hapje, een drankje, een 
kerstviering met een kerstverhaal in 
de kerk, en een maaltijd. 

Samen zijn, samen vieren, samen zingen, samen eten, samen delen, 
samen danken. 
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Datum : woensdag 16 december 2020 
Tijd : 15.30 –  ongeveer 19.00 uur  
Plaats : Gemeentecentrum Someren 
Doelgroep : 55+ 
Kosten : € 5 
Info en aanmelden: Ellen Zegwaard, tel. 0493-479575 
 
* KERST- EN PAASMIDDAG VOOR SENIOREN 

Er is in de Bethlehemkerk al een lange traditie van 
Kerst- en Paasmiddagen voor senioren van 75 jaar 
en ouder, georganiseerd door de diaconie. Op 
dinsdag 15 december is de Kerstmiddag en op 
donderdag 25 maart is de Paasmiddag. De kerk is 
open vanaf 14.00 uur, om 14.30 uur begint de 

viering en daarna is ruim de tijd elkaar te spreken en te ontmoeten 
onder het genot van een hapje en een drankje. Mensen van 75 jaar 
en ouder krijgen een uitnodiging thuis, maar partners die jonger zijn 
of iemand anders die als chauffeur optreedt, zo’n middag, is 
natuurlijk ook welkom! 
 
 

GESPREKSKRINGEN IN DE WIJKEN: 
 
* DIASPORA (= IN DE VERSTROOIING) 

Een gespreksgroep die bestaat uit enthousiaste mensen. Sommigen 
maken er al 40 jaar deel van uit, anderen zijn er later bijgekomen. 
Maar de gemeenschappelijke noemer is dat men met een frisse blik 
naar de eigen christelijke traditie wil kijken. Want we kunnen er niet 
omheen dat de bijbel een Joods boek is en Jezus een praktiserende 
Jood.  

Dit seizoen richten we ons op lastige bijbelverhalen. Wat moeten wij 
vandaag, in onze wereld met deze verhalen? Kunnen wij de inhoud 
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rijmen met het beeld dat we van God hebben? Aan de hand van het 
boekje van Piet Schelling, VREEMD EN BIZAR, hopen wij dat de 
schrijver ons wegwijs zal maken en inzicht zal kunnen geven in de 
Bijbel. Lezen met een Joodse bril heeft uiteraard ook consequenties 
voor de manier waarop wij tegen moderne maatschappelijke- en 
geloofsthema’s aankijken. Er wordt in dialoogvorm geleerd, kritisch, 
maar met respect voor ieders inzicht.  

De groep komt eenmaal per maand bij elkaar bij een van de 
deelnemers thuis op een, zo mogelijk, wisselende dag, meestal ‘s 
morgens maar ook ‘s avonds. Iedereen is welkom om het een keer 
te proberen. De leiding ligt in handen van ds. Marja van den Beld. 
 
Inlichtingen bij Bert en Annie v.d. Niet, tel. 0492-363156,  
a.vanderniet@chello.nl 
 
* DE KUITERTKRING 

Deze oecumenische gesprekskring bestaat al langer en is begonnen 
als leeskring van boeken van prof. Kuitert.   
 
Wat ons bindt is de liefde voor de christelijke traditie (Prot. en RK.), 
tegelijk stellen we onze vragen en delen we onze ervaringen in onze 
zoek- en vindtocht. Enerzijds zijn we serieus, anderzijds neemt 
humor een grote plaats in. Kortom een kring, waar je energie van 
krijgt. We komen om de 4 à 5 weken bij elkaar. 
Data : op een woensdagmiddag 
Tijd : van 14.30 tot 16.00u 
Plaats: Beethovenlaan 35 te Helmond 
Inlichtingen bij mevr. Inge Rienmeijer, Prof. Lieftincklaan 14,  
tel. 0492-526462 
 
* GESPREKSKRING VOOR MANNEN  

Eens per ongeveer drie weken op maandag of dinsdagavonden. 

mailto:a.vanderniet@chello.nl
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Begin van het seizoen spreken we een reeks data af die het meest 
gelegen komt. Meestal bespreken we een onderwerp door een van 
de deelnemers voorbereid, of lezen we een Bijbelgedeelte en 
bespreken dat aan de hand van vragen. We proberen het gedeelte 

van verschillende gezichtspunten te 
bekijken. Soms bespreken we een boek, 
een interessant artikel of een inspirerende 
film.   
De discussie is openhartig, waarbij we 
vooral proberen elkaar te begrijpen, in 
plaats van elkaar te overtuigen. De 
verschillende invalshoeken van de 
deelnemers geven soms aanleiding tot 

een diepe uitwisseling van wat ons drijft en waarom.  
 
Tijd: 20.00 tot 22.00u. Daarna drinken we wat en praten na.  
Inlichtingen bij Karel van der Mast, Geeneindseweg 7,  
tel. 06 54 292 114 
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PERSONALIA 
 
Corrie Zeidler-Moll (1959): Rabbijn, studeerde Hebreeuwse taal (Haifa, 2006) 
en rabbijnse semicha van het HUC-JIR (Jeruzalem, 2006). Als rabbijn heeft zij 7 
jaar gediend in Kiryat Tivon, Israël, en is sinds medio 2013 rabbijn van LJG 
Brabant in Tilburg. Ze geeft les op de landelijke Joodse Basis Kennis cursus in 
Amsterdam en op de plaatselijke JBK-cursus in Tilburg.  
 
Mohammed Ajouaou (1968): universitair docent Islam aan de VU, hoofd van 
het Centrum voor Islamitische theologie en hoofd Islamitische geestelijke 
verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Eerder was hij adviseur van 
eenheidsinstanties en maatschappelijke organisaties op het gebied van Islam 
en integratie. Auteur van o.a. ‘Wie is moslim? – geloof en secularisatie onder 
westerse moslims’. 
 
Frans Verkleij (1950): bioloog en theoloog. Hij is twintig jaar werkzaam 
geweest als rooms-katholiek pastor in parochies in Rotterdam en Breda, waar 
hij zich onder meer ingezet heeft voor de oecumene met de protestantse 
gemeente en voor duurzaamheid binnen en buiten de kerk. Hij is lid van de 
werkgroep Kerk, Theologie en Duurzaamheid van de Raad van Kerken.  In zijn 
woonplaats Tilburg is hij actief lid van de plaatselijke afdeling van de 
Koninklijke Natuurhistorische Vereniging (KNNV).  
 
Henk Janssens laat zich sinds 1964 inspireren door de Schrift en door het 
leven en de geschriften van Dietrich Bonhoeffer. Hij is 23 jaar studentenpastor 
in de Oecumenische Studentengemeente te Utrecht geweest, daarna 10 jaar 
deken van het dekenaat Arnhem. Na zijn emeritaat werd hij bestuurslid van 
het Bonhoeffer Werkgezelschap. 
 
Cilia Jongen werkt als vrijwillig coördinator bij twee taalprojecten van de LEV-
groep in Geldrop-Mierlo en bezocht in november 2019, samen met zeven 
collega’s, twee vluchtelingenkampen op Lesbos om daar vrijwilligerswerk te 
doen. 
 
Ton Schepens (1954), diaken bij Parochie Heilige Damiaan de Veuster in 
Helmond 

 


