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Een goed verhaal
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JAARTHEMA ‘EEN GOED VERHAAL’
Verhalen zijn belangrijk. Ons eigen levensverhaal. Wie luistert niet graag naar een
goed verhaal? Zo is het ook allemaal begonnen. Met mensen die elkaar verhalen
vertellen over wat van waarde is. Verhalen waar ze vol van zijn: van verwondering
en verdriet, van geloof en twijfel, van avontuur en overwinning.
In de Bijbel komen we ook zulke prachtige verhalen tegen. En het mooiste is nog
wel: dwars door die verhalen heen, leren we God kennen. Hij is er in aanwezig. En
nog meer: door de verhalen leren we ook wat belangrijk is in het leven: ze wekken
geloof.
Jezus zendt zijn leerlingen twee aan twee de wereld in. Met niet veel meer dan een
paar goeie schoenen, en voor de rest heb je eigenlijk niets nodig om Jezus te volgen. Wat je wel neemt, zijn verhalen. Over hoe je God hebt leren kennen. Over hoe
je hebt leren waarderen om samen kerk te zijn. Hoe God je geholpen heeft, toen
het moeilijk was. Hoe God je vergeven heeft, door zijn Zoon Jezus aan het kruis, en
je steeds meer gaat begrijpen, dat de weg naar de Vader nu open is.
We gaan een nieuw seizoen in. Met de uitnodiging en opdracht, om binnen te stappen in de verhalen van God met mensen. En zo ontstaan weer nieuwe goede verhalen!
Naast dit boekje verwijzen wij u graag voor actuele informatie naar het kerkblad
VIER, de (digitale) zondagsbrief, de website www.marekerkdemeern.nl en de kerkapp Protestant.
Werkgroep Vorming & Toerusting:
Nel Winkelman (vz.),
Leon Bal,
Balt Leenman,
Leo Visser,

030-2711102 (nel@winkelman.nu)
030-6663661 (dsleonbal@filternet.nl)
06-52869224 (balt.leenman@gmail.com)
06-51235780 (leovisser53@planet.nl)

Afbeelding voorzijde: Nanny Koetsier
Boekje is gedrukt op milieuverantwoord Ecopapier van afvalhout
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Jaarthema:
een goed verhaal
Theater-avond:
Dwars door de Bijbel
Bij het jaarthema organiseert de werkgroep Pastoraat in samenwerking met de
werkgroep Vorming en Toerusting weer een thema-avond op 29 oktober a.s. in de
Klepel.
Op dinsdag 29 oktober speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn voorstelling
‘Dwars door de Bijbel’ in de Marekerk. De voorstelling begint om 20:00 uur.
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en
weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij
op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over
dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier
kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk
van wordt en die je aan het denken zetten.
Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon,
heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond
aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en
wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u
weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland
en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.
Op deze avond willen wij als Marekerk ons laten inspireren om te leven van verhalen: verhalen vertellen en naar verhalen luisteren: in de kerk, thuis, op bezoek bij elkaar, bij de koffie na de kerkdienst.
Voor informatie kunt u terecht bij Nanny Koetsier, nannykoetsier@hotmail.com, 0648013947
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VOOR KINDEREN EN TIENERS
Crèche
Voor de allerkleinsten onder ons (van 0 tot en met 3 jaar) is er tijdens de
zondagochtend dienst de mogelijkheid voor opvang in De Klepel. De leiding bestaat
per zondag uit drie gemeenteleden zodat er een veilige en gezellige omgeving voor
uw kindje gecreëerd wordt. Ouders krijgen de gelegenheid om aan het eind van de
dienst, voordat de zegen uitgesproken wordt, hun kind(eren) op te halen uit de
crèche, zodat zij hierbij zijn.
Wanneer: Elke zondag tijdens de ochtenddienst
Meer informatie: Eline Visser: elinevisser81@gmail.com.
KinderNevenDienst
Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen tijdens de preek naar hun eigen ruimte. De
leiding van de kindernevendienst vertelt een bijbelverhaal of een verhaal
gerelateerd aan de Bijbel uit de methode Bijbel Basics. Na het verhaal bidden,
zingen, kleuren en knutselen de kinderen. Er zijn 3 groepen: onderbouw (gr. 1,2),
middenbouw (gr. 3,4,5) en bovenbouw (gr. 6,7,8). Tijdens speciale projecten zoals
Advent, Kerst, de 40-dagentijd en Pasen maken we er altijd iets bijzonders van met
de kinderen.
Wanneer: Elke zondag tijdens de kerkdienst (aanvang 10.00 uur), in De Klepel.
Meer informatie: kindernevendienst@marekerkdemeern.nl
Danielle Verkade (voorzitter), danielle-martin@hetnet.nl, 06-47358479
Anne Marie Borgdorff (secretaris), amborgdorff@gmail.com, 06-30082269
Vakantiebijbelfeest: Schatrijk!
Ook dit jaar wordt er in de herfstvakantie het vakantiebijbelfeest georganiseerd voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. De locatie is de Marekerk op de dagen maandag 21 oktober, dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober. Op zondag 27 oktober is er een
afsluitende kerkdienst.
Het thema van dit jaar is: “Schatrijk”. We gaan dit doen aan de hand van een drietal
verhalen verspreid over de dagen: “de doortocht door de Jordaan”, “het verloren
muntje” en “een vrouw zalft Jezus”. Het is niet alleen luisteren, maar we zingen ook
met z’n allen liedjes, maken knutselwerkjes en er is toneelspel. Op maandagavond
is er een avondspel voor de oudere kinderen. Spannend! De laatste dag sluiten we
gezamenlijk af met overheerlijke pannenkoeken. Samen maken we er een mooi
feest van waarin we veel leren over de bijbel, maar ook leren om samen een te zijn.
Opgeven kan via de website (www.vbfdemeern.nl.nl).
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Catechisatie
Catechisatie is de plek in de kerk waar we met jongeren leren over God, Bijbel, geloof en onszelf. We hebben 3 catechisatiegroepen; 1. Groep 7/8 BO (10-12 jr.) en 2.
klas 1 en hoger VO (12+). 3. 15-17 jr. samen met RijnWaarde.
In de catechese sluiten we aan bij de ontwikkelingsfase van de jongeren. Daarom
steken we bij groep 1 in op het opdoen van kennis op een speelse en interactieve
manier en bij groep 2 op het gesprek en de zoektocht naar die plekken waar God
en geloof ons leven raakt. Zo maken we ons de Bijbelse verhalen eigen en leren we
tegelijkertijd iets over onszelf.
Groep 1: Maandagmiddag 16:30-17:30 uur, Leiding: Alinda de Goeij
Groep 2: 2 blokken van 8 dinsdagavonden per jaar, van 19.00-20.00 uur.
Blok 1 valt tussen de herfstvakantie en Kerst en blok 2 tussen de voorjaarsvakantie
en Pasen, Leiding: ds. Leon Bal
Groep 3:
Blok 1: Zo. 15 sept., Zo. 22 sept., Zo. 29 sept. en Zo. 6 okt.
Blok 2: Zo. 3 nov., Zo. 10 nov., Zo. 17 nov. en Zo. 24 nov.
Waarschijnlijk twee groepen om 19:30 en 20:30 uur.
ds. Leon Bal en Gera Leenman (06-12332163) gera.leenman@hotmail.com

Lev
Sinds september 2017 de nieuwe kinderclub in de Marekerk! Voor de kinderen van
de bovenbouw basisonderwijs (groep 7 en 8) organiseren we jaarlijks een aantal
leuke activiteiten. Dit om elkaar ook eens buiten de kerkdiensten om te zien en de
onderlinge band met elkaar te versterken. Voorbeelden voor dergelijke activiteiten
kunnen het bekende Vakantie Bijbel Feest of Sirkelslag zijn, maar ook heel andere
dingen zoals een filmavondje of een avondje sport & spel.

Meer informatie: Marjoleen Foppen (marjoleen.foppen@casema.nl).
Mazzel
Mazzel is onze supergezellige tienerclub voor tieners van 12-15 jaar. Om de week
is er op zondagavond Mazzel en we eten dan eerst met elkaar. Vervolgens is er
een programma, voorbereid door iemand van de leiding over een aansprekend
thema voor tieners. Deze programma’s zijn altijd uitdagend, leerzaam, interactief en
leuk! Wat wil je ook, met zo’n leuke groep leiding (grotendeels Jofelaars)?! Alle tieners zijn hier welkom!
Wanneer: Elke twee weken op zondagavond 18:00-20:30 uur in De Ark (boven
huisartsenpraktijk De Weerark, Zandweg 147)
Meer informatie: Charlotte Blom, c.t.blom95@gmail.com, 0631300153
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Jofel
CJV (Christelijke Jongeren Vereniging) Jofel is een interkerkelijke groep van 16 tot
26 jarigen uit kerken in Leidsche Rijn. Als groep komen we elke twee weken samen
in ons eigen jeugdhonk De Ark. Op deze zolder hebben we ruimte met onder andere een bar en een hoop banken, waar we elkaar ontmoeten en avonden met elkaar organiseren, zoals honkavonden, gastsprekers en heel veel leuke activiteiten.
Wanneer: Elke twee weken op zondagavond 20:00 – 23:00 uur in De Ark (boven
huisartsenpraktijk De Weerark, Zandweg 147)
Meer informatie: Jochum Kole jochum@kole.info 0634152414, www.cjvjofel.nl.

Palmpaasstokken maken
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte uitgenodigd om Palmpaasstokken te
komen maken. Dit is op de zaterdag een week voor Pasen. Uiteraard wordt het
verhaal van Palmpasen verteld. Papa’s en mama’s zijn van harte welkom. De
volgende dag, op Palmzondag om 10.00 uur in de kerkdienst, mogen de kinderen
met hun stok een ronde door de kerk lopen.
Wanneer: Zaterdagmiddag 4 april 2020.
Meer informatie: via de zondagsbrief

Paaswake
Voor jongeren is dit echt ‘the place to be’ in de avond en nacht van Pasen. Kun jij
een hele nacht wakker blijven, waken, spellen spelen, muziek maken en praten
over onderwerpen in het licht (of dan nog het donker) van Pasen? Dit jaar gaan we
weer een poging doen het te organiseren!
Wanneer: Zaterdagavond 11 april t/m zondagochtend 12 april 2020.
Meer informatie: via de zondagsbrief,

Eindbarbeque Jofel & Mazzel:
Aan het eind van het seizoen is er ook weer de eindbarbecue. Supergezellig met
beide jongerenverenigingen bij elkaar. Ook iedereen die het jaar daarop bij een van
beiden aansluit zijn dan van harte welkom.

Nacht Zonder Dak:
Een nacht bivakkeren in een kartonnen doos om geld op te halen voor straatjongeren. Ook altijd erg gaaf en gezellig. Dit wordt dit jaar de slotactiviteit van het seizoen
in het voorjaar van 2020.
Wanneer: Exacte data van beide activiteiten worden nog gecommuniceerd.
Meer informatie: via de zondagsbrief
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Huiskringen
Bezield door geloof, in het delen van persoonlijke geloofsvragen en ervaringen.
Maar ook betrokkenheid op elkaar, en zo een kloppend hart in de wijk. Verdieping
en verbinding met mensen uit je eigen buurt. De kringen staan open voor
iedereen die geïnteresseerd is, jong en oud, ongeacht kerkelijke of niet-kerkelijke
achtergrond.
De huiskring is de plek waar we op zoek gaan naar Gods liefde voor ons. We
spreken over heel diverse onderwerpen van bijbel en geloof tot maatschappelijke
thema’s. Lekkere koffie of thee en een goed gesprek staan voor je klaar bij een
van de deelnemers thuis. Interesse om deel te nemen of zo maar eens een keer
aan te schuiven? Bel of mail dan gerust.
De Woerd
Wanneer: Elke 2e dinsdag van de maand, 20:00 – 22:00 uur
Meer informatie: huiskring_de_woerd@marekerkdemeern.nl
David Coppoolse, d.coppoolse@ziggo.nl, 06-12352383
De Meern Oost
Wanneer: Iedere eerste maandag van de maand met uitzondering van de
zomervakantie. Bel of mail voor meer informatie de contactpersoon.
Meer informatie: Nanny Koetsier, nannykoetsier@hotmail.com, 06-48013947
De Meern West/Nijevelt
Wanneer: Maandelijks op wisselende avonden, met uitzondering van december en
maart en de zomervakantie. In de zondagsbrieven volgen de preciese data.
Meer informatie: Nel Winkelman, nel@winkelman.nu, 030-271 1102
Margreet van der Meulen, margreetvandermeulen@tele2.nl, 030-666 6007
Veldhuizen/De Balije/Harmelen
Wanneer: Elke 1 donderdag van de maand, 20:00 – 22:00 uur
Meer informatie: Gera en Balt Leenman, balt.leenman@gmail.com, 06-52869224
e

Parkwijk/Langerak
Wanneer: Elke maand, maar geen vaste avond. De data worden in overleg vastgesteld.

Meer informatie: Anteunnette Oppelaar, anteunnette@xs4all.nl,
Marike Apallius de Vos-Olieman, maolieman@ziggo.nl, 030-6705527
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’t Weer
Wanneer: Regelmatig kringavond of ontmoeting. Er is een jaarrooster.
Meer informatie: Je kunt je vrijblijvend op een mailinglist laten zetten om op de
hoogte te blijven. Of informatie ontvangen via:
Connie van der Valk: connievandervalk@gmail.com
Cora Lodewijkx: cora@lodewijkx.com
Vleuterweide
Dit seizoen willen we ook in Vleuterweide een huiskring opstarten. Heb je interesse,
laat het dan weten! Een huiskring is zeker de moeite waard.
Meer informatie: Leon Bal, dsleonbal@filternet.nl, 030-666 3661
Terwijde/’t Zand
Meer informatie: Rik Tompot, riktompot@gmail.com

8

Cursussen
MIX-’N-MATCH MET MICHA
In het komend najaar organiseren de Marekerk en de Torenpleinkerk drie gezamenlijke activiteiten voor alle kerken in Leidsche Rijn. Doe je mee aan één of meerdere
activiteiten? Informatie en aanmelding voor één of alle drie de activiteiten: Dirkje
Westerbeek, tel. 030-8797566, email diaconie@torenpleinkerk.nl of Frans Baars,
tel. 030-6666007, email diaconie@marekerkdemeern.nl.
Zorg voor je naaste, een diaconale proeverij
Wanneer:
Waar:

woensdag 18 september, 19:45 – 22:00
De Zandweg (Vereenigingsgebouw), Zandweg 148 De Meern

Ontdek in 5 kringgesprekken met een tafelheer of -dame van de Wereldwinkel, het
Leger des Heils, de Voedselbank, het Buurtteam en Vluchtelingenwerk hoe zij invulling geven aan zorgen voor je naaste, dichtbij en ver weg. Hoe kan je zelf bijdragen? Iedere 20 minuten schuift de tafel door voor een volgende thema.
Na deze diaconale proeverij de smaak te pakken? Geef je dan op voor de Michacursus!
Micha-cursus
Wanneer: woensdagavond 2, 16 en 30 oktober, 13 november 2019 en 8 januari
2020, 19:45 – 21:30
Waar:
De Klepel of achterbouw Torenpleinkerk
Wij hebben het geluk in welvaart te kunnen leven. Dit heeft echter een keerzijde:
het gaat ten koste van anderen en van de wereld. Deze cursus helpt je hiervan
bewust te worden en om er samen met anderen wat tegen te doen. De inspiratie
wordt gevonden in Micha 6:8, vandaar de naam! Het is een praktische cursus vanuit de gedachte “geloven = doen”. Er is een duidelijk werkboek. De volgende
thema’s komen aan bod:
 Gods schepping.
 Omgaan met voedsel. We bezinnen ons op hoe we met eten omgaan en hoe

dat anders zou kunnen.

 Mensen veraf en dichtbij. We kijken naar de begrippen barmhartigheid en

naastenliefde.

 Genieten van genoeg. Hoe kun je duurzaam en eerlijk leven als de nadruk ligt

op consumeren?
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De Micha-cursus heeft ook een praktijkdag, waarin we ons daadwerkelijk inzetten
voor onze naasten:
Present-doe-dag
Wanneer:
Waar:

zaterdag 23 november 9:45 – 16:00
Op locatie in Leidsche Rijn

Op de Present-doe-dag zijn er sociale acties, waar we wat extra aandacht aan een
ander kunnen geven. Voor wie liever de handen uit de mouwen steekt zijn er klusacties, waar er behoefte is aan een helpende hand. Deze dag organiseren we in
samenwerking met stichting Present. Via haar netwerk van zorgverleners koppelt zij
(groepen) mensen die zich willen inzetten voor een ander aan mensen die wel wat
aandacht en hulp kunnen gebruiken. Wij delen iedereen in naar voorkeur voor een
sociale- of klusactie en zorgen voor gemengde groepen. Uitgebreide informatie
over de actie waarbij je bent ingedeeld ontvang je t.z.t.

Alpha Cursus
Wil je je geloof 'afstoffen of opfrissen', of heb je onbeantwoorde geloofsvragen
zoals: Wat is de zin van het leven? Jezus, wie is dat? Houdt God (ook) van mij?
Hoe helpt God dan? Dan is de Alpha cursus echt iets voor jou. Tien gezellige
avonden die gestart worden met een maaltijd. Er is ruimte om even te onthaasten,
te genieten en elkaar beter te leren kennen. Nieuwsgierig geworden? Wij kijken uit
naar jou!
Tien avonden inclusief maaltijd en halverwege de cursus een weekend,
Wanneer: Kijk voor actuele data en tijden op de Marekerk website en in de
Zondagsbrief.
Meer informatie: alpha@marekerkdemeern.nl / www.alpha-cursus.nl
Leo Visser, leovisser53@planet.nl, 0651235780.
Marriage Course vanuit de Marekerk
Zeven avonden in gesprek over wat echt belangrijk is in je relatie: na de cursus heb
je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en zinvolle
manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. De focus ligt op jullie twee. De
cursus doe je tegelijk met andere stellen, maar het bespreken van de thema’s voer
je altijd met z’n tweeën.Elke Marriage Course-avond bestaat uit een diner voor
twee.
Zo kun je ongestoord bijpraten met je partner en genieten van heerlijk eten. Na het
eten kijk en/of luister je naar de inleiding. Soms is het een video, een andere keer
leidt een van de cursusleiders het thema van de avond in.
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Cursusleiders: Arina en Robert-Jan Mekking en Gera en Balt Leenman
https://tijdvoorelkaar.nl
https://marriagecourse.nl/5-redenen-om-marriage-course-te-doen/
Vanaf 2 februari 2020, op zondagavonden van 18:30 - 22:00 uur.
Opgeven bij balt.leenman@gmail.com

Global Leadership Summit (Willow Creek)
Elk jaar gaat een (open) groep van de Marekerk naar deze GLS. Een conferentie
op topniveau en een bron van inspiratie die je helpt groeien en je grotere visie te
ontdekken: de reden waarom God je heeft geroepen. Je visie bepaalt je richting en
helpt je recht op je doel af te gaan. Ga mee naar de GLS en ontdek hoe je jouw
visie kunt vertalen in dagelijkse keuzes!
Wanneer: 1 en 2 november 2019 (Drachten), 15 en 16 november 2019
(Rotterdam), 22 en 23 november 2019 (Aalsmeer), 17 en 18 januari 2020
(Eindhoven) en op 24 en 25 januari 2020 (Veenendaal).
Meer informatie: https://www.opwekking.nl/conferenties/global-leadership-summit
ds. Leon Bal, dsleonbal@filternet.nl, 030-666 3661

Zie je zondag! Een zoektocht naar wat de kerk voor je kan betekenen.
De Amerikaanse Rachel Held Evans schreef een verrassend boek ‘Searching for
Sunday’. Vier thema’s uit dit boek willen ds. Bal en ds. Otten graag gezamenlijk behandelen op vier avonden:
I Over Doop
wo. 19 februari 2020 om 20.00 uur in de Klepel in de
Meern
II Over Biecht
wo. 4 maart om 20.15 uur in Vleuten (na de vespers)
III Over Communie
wo. 18 maart om 20.15 uur in de Meern (na de stilteviering)
IV Over Ziekenzalving
wo. 1 april om 20.15 uur in Vleuten (na de vespers)
Opgave bij ds. Otten predikant@torenpleinkerk.nl of ds. Bal (dsleonbal@filternet.nl)
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Korte cursussen/verdiepingsavonden
Al een aantal jaren organiseren we na Pasen een 3-tal verdiepingsavonden. Vorige
jaren waren de onderwerpen ‘U bent geliefd’ van Henri Nouwen en een inkijk in de
levens van de schrijvers Tim Keller en C.S. Lewis. Plenair en in kleine groepen
leren, luisteren en delen. We willen komend voorjaar met Bonhoeffer op stap.
Wanneer: Kijk voor actuele data en tijden op de website www.marekerkdemeern.n
en in de Zondagsbrief.
Meer informatie: ds. Leon Bal, dsleonbal@filternet.nl, 030-666 3661.

Oefenen in Levenskunst
Ieder mens is uniek en iedereen heeft 'een ingeschapen verlangen’. Daar begint,
wat ons betreft, levenskunst: het ontdekken van je innerlijke verlangen, leren luisteren naar je innerlijke stem, of (wanneer je gelovig bent) naar de stem van God. In
de workshops luisteren deelnemers elkaars verlangen tevoorschijn en helpen ze elkaar verder om hun verlangen concreet vorm te geven.
Meer informatie: www.oefeneninlevenskunst.nl
Balt Leenman, balt.leenman@gmail.com, 06 5286 9224

Geloofscursus/ belijdeniscatechese
Bij voldoende belangstelling zal er een passend traject voor belijdneiscatechese
worden aangeboden. Volg voor actuele informatie de zondagsbrief.
Meer informatie: ds. Leon Bal, dsleonbal@filternet.nl, 030-666 3661
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Overige kringen
Gebedskring
We bidden voor zieken in onze gemeente, voor ambtsdragers, voor opbouw- en
kringwerk en actuele zorgen en verlangens die in onze gemeente, de wereld en
onze persoonlijke relaties spelen. Graag willen we aangeven dat u vanuit de
gemeente ook dank- en gebedspunten kunt aandragen. Wees welkom wanneer je
een keer wilt komen kijken, of als je op regelmatige basis wilt meebidden.
Wanneer: Elke 4e woensdag van de maand, 20:15 – 22:00 uur, bij een van de
deelnemers thuis
Meer informatie:
Els Verburg (tel 06-51386559)
Tineke Hoornenborg, (0306665700)
gebedsteam@marekerkdemeern.nl

Dertigerskring
Voor iedereen: geen dertig, bijna dertig of al dertig geweest: wees welkom! Activiteiten voor dertigers waar het gaat om verbinding en verdieping, om elkaar (beter) te
leren kennen en om meer over het geloof te weten te komen. Ook dit jaar hebben
we diverse activiteiten ingedeeld in leeftijdscategorieën (25-35 & 35-49), zodat iedereen zich welkom kan en mag voelen!
Meer informatie: dertigers@marekerkdemeern.nl
Danielle Verkade, danielle-martin@hetnet.nl, 030-6661936 / 06-47358479

Matteüskring
Vindt u het interessant om eens een heel Bijbelboek te bestuderen? Op deze
bijbelstudiekring wordt steeds een hoofdstuk uit het boek Matteüs besproken. U
bent welkom om mee te doen.
Wanneer: Iedere eerste maandag van de maand om 13.30 u. – 14.30 u. in ‘De Klepel’, vanaf september 2019 t/m mei 2020.
Meer informatie: Wim Bos, wjbos@planet.nl, 030-666 3406
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Literatuurkring 1 & 2
Elkaar beter leren kennen door over boeken te praten: al jaren een leuke formule.
Elke deelnemer kan een boek aandragen om te lezen en te bespreken. Dat kan een
klassieker zijn, een boek dat in een preek wordt genoemd, gekozen vanwege een
actueel onderwerp of een persoonlijke voorkeur. We hebben het over de inhoud van
het boek, over het thema dat daarin centraal staat en over onszelf. We gaan soms
ook naar een theatervoorstelling die met een boek te maken heeft of bekijken een
film. De kring heeft maximaal 12 deelnemers. Heb je interesse om mee te doen,
informeer bij één van de contactpersonen of er plaats is in de kring of op de wachtlijst.

Wanneer: Maandag- (kring 2) of dinsdagavond (kring 1), eens in de 6 á 8 weken,
20:00 – 22:00 uur, bij een van de deelnemers thuis
Meer informatie: literatuurkring@marekerkdemeern.nl
Marike Apallius de Vos-Olieman, maolieman@ziggo.nl, (kring 1)
Hilde de Jong, hmdejongg@gmail.com (kring 2)

Leerhuis
Vindt u het leuk om dieper in de achtergronden van Israël, bijbelteksten of -thema’s
te duiken? In het Leerhuis komt steeds een deskundig spreker een inleiding
verzorgen, en gaan we in op zowel de context, tijd en cultuur als de hedendaagse
relevantie. Geen specifieke kennis vereist. Iedereen is van harte welkom!
Wanneer: de data van het leerhuis worden gepubliceerd in de zondagsbrief.
data najaar 2019: 13 oktober prof. dr Dineke Houtman
10 november prof.dr Jan Willem van Henten
Meer informatie: leerhuis@marekerkdemeern.nl
Willem van Gijzen, leerhuisdemeern@gmail.com
Voorbereidingsgroepen Kerst en Pasen
Met een groep gemeenteleden, de organist, cantor, predikant, leiding van de Kindernevendienst bereiden we samen de diensten in de Kerstperiode en de Paasperiode voor. Voor beiden zullen er drie bijeenkomsten gepland worden, op een moment dat we samen zullen afstemmen. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook ruimte
voor een verdiepend gesprek met elkaar over de betekenis van Kerst en Pasen.
Het is uiteraard mogelijk om alleen met Kerst of Pasen mee te doen.
Opgave en informatie bij ds. Leon Bal, dsleonbal@filternet.nl

14

Omzien naar elkaar
In de Marekerkgemeente vinden wij de zorg en de aandacht voor elkaar heel belangrijk. Naast het natuurlijke en spontane onderlinge contact, willen we waar dat nodig
is extra zorg en aandacht bieden. Door de predikant, kerkelijk werker pastoraat, ouderlingen en diakenen. En in aanvulling daarop ook door de contactpersonen van het
zogenoemde 1-op-5-pastoraat, die elk voor een aantal mensen regelmatig even echt
de tijd nemen en vragen: ‘hoe is het met je?’
Denkt u / denk je weleens: dat zou ik best willen doen, één of meer mensen bezoeken, maar ik weet niet goed wat er van me verwacht wordt en hoe ik dat aanpak;
vanuit het 1-op-5-pastoraat wordt met enige regelmaat een toerustingsavond gehouden met een thema dat verband houdt met het bezoeken van gemeenteleden, van
elkaar. Dit wordt altijd vermeld in VIER en in de zondagsbrief.
De eerste jaarthema-avond van dit seizoen over een ‘goed verhaal’ (op 29 oktober
2019) is tegelijk bedoeld als toerusting voor de contactpersonen van het 1 op 5 pastoraat, en iedereen die erover denkt misschien contactpersoon te worden. Kijk bij de
jaarthema-avonden voor meer informatie.
Meer informatie (zie ook de folder van het 1-op-5-pastoraat):
ds. Leon Bal: dsleonbal@filternet.nl, 030-6663661
Lenny Oosterom: pastoraalwerker@marekerkdemeern.nl, 06-46491470.
Coördinator van het 1-op-5-pastoraat/ouderling / pastoraal meldpunt: Nanny Koetsier
pastoraat@marekerkdemeern.nl of: nannykoetsier@hotmail.com, 030-6620903

Stil worden
Stil worden in de Marekerk
Meditatiemomenten om stil te worden voor God en daardoor ook aandachtig open
voor de eigen ziel en voor de ander. De meditatie wordt begeleid door muziek, een
ontspanningsoefening, een tekst en stilte. Om 19:30 uur is er een inloop met koffie
en thee, om 19:45 uur start het stil worden. Wie wil kan na afloop nog wat drinken
en napraten. Van harte welkom.
Wanneer: 1e en 3e woensdag van de maand (behalve in 40-dagentijd), 19:30 –
21:00 uur, 1e woensdag in de Hoef (Hogeweide 6, Utrecht), 3e woensdag in de
Klepel.
Meer informatie: stilte@marekerkdemeern.nl
Machteld Hoekzema, machteld.hoekzema@kersentuin.net, 030-289 3689
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Meditatieve dans
Een nieuwe reeks dansbijeenkomsten o.l.v. Nelien van Doorn. Bij dansmeditatie
gaat het om beleving, niet om prestatie. Door de focus op lichaam en beweging ga
je minder denken en meer ervaren, aandachtig aanwezig zijn. Voel je vrij om een
keer mee te doen en te ervaren of het jou ‘in beweging’ brengt.
Wanneer: 2e en 4e maandag van de maand, 20:00– 21:30 uur, in de Klepel
Data najaar: 26 augustus, 9 en 23 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december.
Meer informatie: Eveline van de Kieft, eveline.wolleswinkel@gmail.com /
0614994397
Stiltevieringen

Er is in de Marekerk een mooie traditie opgebouwd om elke woensdagavond
in de 40-dagentijd een stilteviering te houden ter bezinning en voorbereiding
op Pasen. Gemeenteleden bereiden in groepjes de vieringen voor: de liederen,
de teksten, een korte overdenking, een muzikaal intermezzo en stilte. Een thema
verbindt de avonden met elkaar. Een half uur midden in de week als oase van
rust om gezamenlijk op weg te gaan naar Pasen. Na de viering is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken en nog even in alle rust van de verstilling te genieten.

Wanneer: woensdagavonden 26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8
april 2020, 19:30-20.00, in de Marekerk
Meer informatie: Marike Apallius de Vos-Olieman, maolieman@ziggo.nl,
030-670 5527

Kloosterweekend
Even tot rust komen in het klooster? Samen met anderen, maar ook alleen? Dat
kan!
Meer informatie: stilte@marekerkdemeern.nl, kerkblad VIER en de Zondagsbrief.
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Overig aanbod
KERK & ISRAEL
De commissie heeft tot doel de kerk en de gemeenteleden meer bewust te maken
van hun onopgeefbare verbondenheid met Israël. De commissie wil dit bereiken
door plaatsing van artikelen in het kerkblad en het organiseren en/of bezoeken van
verschillende activiteiten, plaatselijk, regionaal of landelijk.
Open Avond
Op dinsdag 1 oktober zal de heer dr Bart Wallet een lezing houden met als onderwerp Christendom en Antisemitisme. Dr. Wallet is historicus en Hebraïcus en verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In zijn lezing gaan we op zoek
naar antwoorden en zullen we erachter komen dat de positie van de Joden binnen
het Christendom steeds een belangrijk punt vormde om de eigen identiteit te formuleren. Plaats van samenkomst: De Klepel De Meern. Aanvang: 20.00 uur.
Israëlzondag
De landelijke Israëlzondag zal gehouden worden op 6 oktober a.s. in Vleuten en in
De Meern. Het Joodse volk heeft zojuist het nieuwe jaar ingeluid op 30 september
(5780) en gaat met een schone lei beginnen na de viering van Jom Kippoer (Grote
Verzoendag op 9 oktober). Het jaarthema is: Wie ben je? Het gaat over identiteit.
De commissie helpt bij de voorbereiding van genoemde dienst.
Open Avond met Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Op maandag 18 november a.s. hebben wij Opperrabbijn Binyomin Jacobs bereid
gevonden om bij ons een lezing te houden over: De basis van het Joodse denken.
Tevens is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Plaats van samenkomst: de (nieuwe) Achterbouw van de Torenpleinkerk te Vleuten. Tijd: 20.00 uur.
Leerhuizen UBKI
Ook het komende seizoen mogen we genieten van de leerhuizen die georganiseerd worden door het UBKI (Utrechts Beraad Kerk en Israël), waarvan onze commissie ook lid is. Data zijn nog niet bekend. We houden u op de hoogte via het
Kerkblad of de Zondagsbrieven.
Film
Voor het komende jaar staat een filmavond op het programma. Kijk verder voor actuele data en tijden op de website, in het kerkblad VIER of in de Zondagsbrieven.
Meer informatie: Olga Ladage. (telefoon: 030-6663755 / email:
olga.ladage@ziggo.nl).
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Oecumenische vieringen in buurtcentrum de Pijler
Elke eerste woensdag van de maand (in januari de 2e woensdag, niet in juli en augustus ) wordt in buurtcentrum ‘De Pijler’, Bovenpolder 80, een oecumenische viering gehouden (in samenwerking met parochie ‘Licht van Christus’). Deze vieringen
zijn in eerste instantie bedoeld voor de ouderen in De Balije en Veldhuizen, die –
om welke reden dan ook - moeilijk, of helemaal niet meer in Vleuten en De Meern
naar de kerk kunnen gaan. Maar ook ouderen uit andere wijken van Vleuten en De
Meern zijn van harte welkom. De viering begint steeds om 15.00 uur en na afloop
drinken we samen een kopje koffie of thee en praten nog wat na.
Meer informatie: Balt Leenman, balt.leenman@gmail.com, 06-52869224 of Nol
Gresnigt, nol.gresnigt@casema.nl, 06-26929814
Kampeerweekend
Ook bekend als HVKKW: Hemel Vaart Kerk Kamp Weekend. Het is precies wat het
zegt. Samen als kerk kamperen rond Hemelvaart. Samen een aantal dagen echt er
op uit, tijd voor elkaar en leuke activiteiten: voor alle leeftijden, van jong tot oud.
Vanaf: woensdag 20 mei tot en met zondag 24 mei 2020. Verdere informatie komt
via de zondagsbrief en posters. Meer informatie bij Marcel Kordes of via kampeerweekend@demarekerk.nl

Ouderensoos
Vindt u het leuk om er even uit te zijn, andere mensen te ontmoeten, samen koffie
te drinken en een spelletje te doen? Dan is de ouderensoos wellicht iets voor u.
Een tweewekelijks gezellig samenzijn. Voor vervoer kan evt. worden gezorgd.
Wanneer: Om de week op woensdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur, in de Klepel
Meer informatie: Reinie Holtmanns, 030-662 1030

Klepel Inloopochtenden
Gezellige ochtenden voor mensen met een verstandelijke beperking in De Meern
en Leidsche Rijn. Indien het niet lukt om op eigen gelegenheid te komen, kan er
voor vervoer gezorgd worden.
Wanneer: Elke 1e zaterdag van de maand, 10.00- 11.30 uur, in de Klepel
Meer informatie: Helena van de Heuvel, heuvel19@xs4all.nl, 030-666 2818
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Catechese Abrona
Catechese met mensen met een beperking op locaties Zuider- en Noorderbreedte.
Wanneer: 1x per maand op maandag / woensdag avond
Meer informatie: Leneke Visser, leo.leneke@planet.nl, 030-666 2330

MUZIEK
KiKoMa (kinderkoor Marekerk)
Het leukste kinder-/tienerkoor in De Meern! Houd je van zingen en ben je tussen de
6-15 jaar? Kom dan gezellig meedoen. Ook vriend(innet)jes zijn van harte welkom!
KiKoMa zingt zo’n 4-6 keer per jaar tijdens de kerkdienst in de Marekerk, verleent
haar medewerking aan het KinderKerstfeest of een optreden in bijvoorbeeld een
verzorgingshuis.
Wanneer: Elke donderdag, m.u.v. reguliere schoolvakanties,18:45 – 19:45 uur in de
Klepel
Meer informatie: kikoma@marekerkdemeern.nl
Danielle Verkade (coördinator), 06-47358479

Cantorij
Houdt u van zingen? Kom dan bij de cantorij! We zingen mooie muziek die we in de
kerkdiensten ten gehore brengen. De repetities zijn iedere week en u bent welkom
om mee te komen doen. We kunnen leden in alle stemsoorten gebruiken.
Aanmelden van tevoren is niet nodig.
Wanneer: Elke donderdag, m.u.v. de reguliere schoolvakanties, 20:00 – 21:30 uur,
in de Marekerk
Meer informatie: muziek@marekerkdemeern.nl.

Passiekoor
Op de laatste zondag voor Pasen organiseren we een passiedienst. We zingen dan
muziek die past bij het kerkelijk jaar. Zo zongen we onder andere passiecantates,
The Crucifixion’ en andere liederen. Deelname staat open voor alle stemgroepen,
enige zangervaring is een vereiste.
Meer informatie: muziek@marekerkdemeern.nl.
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Open
Heer, open onze ogen,
zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.
Heer, open onze oren,
zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal vertelt.
Heer, open ons hart,
zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die zo’n pijn heeft.
Heer, zet onze benen in beweging,
zodat wij naar de ander toe kunnen
gaan,
de ander die zo eenzaam is.
Heer, zegen onze handen,
zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.
Irene Chr. Stok
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