
 
 
 

Seizoen ‘18-‘19 

 
 

     
 
 
 

 
 

*Psalmen leren lezen 
 
Midden in onze Bijbel: 150 psalmen. Een kleurrijke 
verzameling. Er wordt gejubeld, geschreeuwd en 
geklaagd, gezucht en vaak ook gezwegen. 
 
Als we nu eens alle psalmen achter elkaar lezen?! 
Verbanden ontdekken en thema’s die terugkeren.  
 
De hoofdvraag is steeds: Heer, leer ons bidden. De 
Psalmen helpen om ons eigen gebed te verdiepen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David, de 
Psalmdichter  
 
(schilderij van 
Marc Chagall) 
 

Elke twee weken komen we bij elkaar.  
Een uur - niet langer! 
 
Op het Bijbeluur krijg je een A4-tje mee met 
aandachtspunten en uitleg. 
 
Elke keer lezen we thuis ongeveer 10 Psalmen.  
Ps. 119, de langste, nemen we een keer apart.  
Dus in totaal 16 keer. Zaak van lange adem ;-) 
 
Wanneer? Op woensdagavond. Start: 19 september. 
Welke tijd? Van 19.30-20.30 uur. 
Waar? Sionskerk. (Zaal rechts bij ingang Treubstraat) 

  

 
Wel meedoen – maar dan ‘op afstand’?  
 
Misschien kun je niet aan de bijeenkomsten  
van een activiteit meedoen, maar wil je wél 
thuis betrokken blijven en ‘meelopen’. Mooi! 
 
Je krijgt dan het A4-tje van elke bijeenkomst.  
En je wordt sowieso op de hoogte gehouden van 
evt. informatie tussendoor. 
 
Geef je dus gerust op! 
 

 

 
* 3x Henri Nouwen 

 

 
 
Velen kennen hem van het boek ‘Eindelijk thuis’, 
waarin hij verslag doet van zijn ervaringen rond het 
schilderij van Rembrandt over de gelijkenis van de 
verloren zoon.  
 
Henri Nouwen is een gids op het gebied van geloof en 
spiritualiteit. Als rooms-katholiek priester en 
psycholoog beschikt hij over brede kennis. Wat hij 
schrijft, is verweven met zijn eigen levensverhaal. Zijn 
zoektocht naar innerlijke vrede is herkenbaar.  



Ooit gaf Nouwen een workshop n.a.v. zijn ontmoeting 
met het schilderij van Rembrandt. Op basis daarvan 
verscheen het (werk)boekje ‘Thuiskomen’.  
 
Dat boekje is het uitgangspunt voor deze drie 
bijeenkomsten. Aanschaf is aanbevolen maar niet 
verplicht. We laten ons leiden door Nouwen en 
proberen ook zelf tot een ontmoeting met ‘de God 
van de verloren zoon’ te komen.   
 
Wanneer? Op donderdagavond: 27 september,  
18 oktober en 15 november.  
Welke tijd? 20.00-21.30 uur. 
Waar? Sionskerk. 
 
 

*Het nieuwste boek van Wim Dekker 
 
Het nieuwste boek van Wim Dekker is uit. Altijd weer 
voer voor gesprek en bezinning. Prikkelend en 
confronterend.  
 

Hoe houden we het 
vol gemeente te zijn 

in een context van 
krimp. Hoe 

voorkomen we dat we 
moedeloos worden? 
Wat is het geloof dat 

we zo graag willen 
delen met anderen?  

 
Wie heeft zin om het 
boek samen te lezen 

en bespreken - in een 
paar bijeenkomsten?  

 
Er is een afsluitende 
bijeenkomst met de 

schrijver zelf. Zie 
hieronder.  

 

Wanneer? Voorstel: dinsdag 13 november en 18 
december. 
Welke tijd? 20.15-21.45 uur. 
Waar? Sionskerk.  
 
 

*In gesprek met Wim Dekker  
 
Wim Dekker komt graag een keer naar Nunspeet om 
met ons in gesprek te gaan over zijn boek.  
 
Het is een open avond, dus ook mensen die niet mee 
hebben gedaan aan de leeskring zijn welkom.  
 
Wanneer? Dinsdag 22 januari. 
Welke tijd? 20.15-21.45 uur. 
Waar? Sionskerk. 

*3x Hoe zit het nu met Israël? 
 
Christenen hebben 
allerlei visies op 
Israël. Het lijkt wel 
een oerwoud. Vind 
je weg er maar in. 
Wat wordt er 
trouwens bedoeld 
met ‘Israël’?  
 
Drie avonden willen 
ons helpen om de 
vragen te verkennen 
en onze eigen 
gedachten te 
vormen. 
 
Een oriëntatie.  
Met oog voor de actualiteit. 
 
Let op: deze avonden zijn dus niet bedoeld om één 
bepaalde visie te promoten! 

Onlangs verscheen een klein boekje ’12 artikelen over 
Israël’. Korte hoofdstukjes voorzien van 
gespreksvragen, geschreven door mensen die ter 
zake kundig zijn. Dat gebruiken we als leidraad.  
 
Wanneer? Donderdag 21 maart, 11 april en 9 mei. 
Welke tijd? 20.00-21.30 uur. 
Waar? Sionskerk. 
 
 

Vul deze strook in en doe die in de brievenbus bij 
de pastorie (Piersonstr. 68) of geef ‘m af bij de 
koster. 
 

 
 
Hierbij geef ik mij op voor de volgende kring:  

 

Naam:  

 
Adres:  

 
Telefoon / email:  

 
 

 
Opgave voor een van de kringen  
is ook mogelijk bij de predikant via  
 
*de mail: drodenburg@hervormdnunspeet.nl 
*de telefoon: 0341-258104. 
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