Samen een eindje kuieren

Kijken en praten

Een kopje koffie, een tekst, een lied of een gebed,

Rams: een film van Grímur Hákonarson. De broers

een thema.We beginnen met een kopje koffie in het

Gummi en Kiddi leven in een afgelegen vallei in IJsland.

Leerhuys, Markt 2a, Zelhem en gaan dan op pad met

De rammen van de twee schapenboeren behoren tot

Een nieuwe naam en een nieuw

een tekst of een lied om over na te denken en met

de beste van het land en wonnen al diverse prijzen.

logo, met nieuwe en vertrouwde

anderen te delen. Wanneer

Hoewel ze hun land en levensstijl delen, spreken de

activiteiten. Onder goedkeuring

hiervoor belangstelling is doen

koppige mannen al veertig jaar niet meer met elkaar.

van de Raad van Kerken Halle-

we dit maandelijks op een

Wanneer een ziekte uitbreekt en de autoriteiten alle

Keijenborg –Zelhem maakt de

samen te bepalen ochtend.

dieren in de vallei willen ruimen, verzetten ze zich ieder

commissie al jaren een programma met verschillende

Leiding: Gerdien Kleistra

op hun eigen manier: Kiddi met zijn geweer en Gummi

activiteiten. Het is de bedoeling dat mensen van de

Datum: 8 maart om 9.30 uur

met zijn verstand. Om het gevecht met de autoriteiten

Brood: delen en breken

te kunnen winnen en hun dierbare schapen te redden,
moeten de broers echter wel samenwerken.

Ontmoeting en Inspiratie
(voorheen Vorming en Toerusting)

Rooms Katholieke ker
k
Keijenborg

geloofsgemeenschappen
elkaar bij de diverse
onderdelen ontmoeten,

Brood ons dagelijks voedsel in dit deel van de wereld. Als

Datum: dinsdag 17 april 19.30 uur in de Grote kerk in Halle

ook van buiten deze kring

wij het niet kunnen of mogen eten ondervinden wij een

Contactpersoon: Frank van Meijl,

hopen we dat mensen willen

bepaald gevoel van honger. Brood als voedingsmiddel

T 0314-844289 E frankvmeijl@hotmail.com

instappen.

is al heel oud. In de joodse traditie kennen wij het

U bent van harte welkom!

Challe brood. In de woestijn het

De commissie Ontmoeting &

manna. Brood om te breken en
te delen, zoal jezus dat deed
op witte donderdag. Het brood
waarom wij bidden, dat ons
samen verbindt als christenen

Inspiratie wil het graag mogelijk maken elkaar te ontmoeten

Opgave voor een activiteit uiterlijk een week
van te voren bij genoemde contactpersoon
tenzij anders vermeld. Kosten € 4,00 per
activiteit, tenzij anders vermeld.

rond inspirerende thema’s. In al deze activiteiten staat
ontmoeting en inspiratie centraal,
telkens rond andere thema’s.
We hopen u bij een of meerdere

maar ook weer ten diepste laat

activiteiten te ontmoeten. Er zijn

verschillen. Samen rond de tafel van de heer en dan toch

nauwelijks kosten aan onze

in de verschillende tradities. Sleutelwoorden zijn daarin
mysterie, waardige symbolen, waarachtige aanwezigheid, kracht en uitzicht. Rond dit alles gaan wij samen in

Leden Commissie
Ontmoeting & Inspiratie

gesprek, leren van elkaar, ontmoeten en geraakt worden.

Protestantse kerk Hal
le

activiteiten verbonden.
Protestantse ke
rk
Zelhem

Leiding: Mia Tankink pastor van de Maria Laetitia

Herma Garretsen-Wisselink

In deze flyer vindt u de

Parochie

Frank van Meijl

programma’s van januari

Datum: 19 maart. 20.00 uur in de Grote kerk,

Gerdien Kleistra-Schuyt

tot en met mei 2018. U

Dorpsstraat in Halle
Contactpersoon: Herma Garritsen-Wisselink
T 0314 63 15 27 E herma.garritsen@hetnet.nl
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kunt elke activiteit in deze

We zoeken nieuwe commissieleden. Interesse?
Neem contact met ons op.

flyer beschouwen als een
uitnodiging. Weet u welkom!

09-01-18 09:29

Open deur kring

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

De “Open Deur Kring” is de plek om anderen te

VPTZ Zelhem en Halle: wel eens van gehoord? Of

ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie praten

misschien mee te maken gehad? Wij zijn Vrijwilligers

we over het onderwerp dat het blad Open Deur ons

Palliatieve Terminale Zorg, aangesloten bij een

aanreikt. De ervaring leert ons dat er altijd iets bij is

Landelijk Steunpunt VPTZ. Sinds 20 jaar verlenen wij

dat je raakt of uitnodigt om over na te denken en met

als plaatselijke afdeling Zelhem - Halle ondersteuning

anderen over door te praten. Daarbij zoeken we niet de

aan mensen in de laatste levensfase. De meeste

discussie maar willen we luisteren naar elkaars verhaal.

mensen sterven het liefst thuis in de eigen vertrouwde

Wanneer u graag anderen ontmoet, bent u op de derde

omgeving. Naasten willen hun dierbaren graag de

vrijdag van de maand om 10.00 uur van harte welkom

nodige steun en verzorging bieden, maar regelmatig

in het Leerhuys, Markt 2a Zelhem

wordt de last voor deze mantelzorgers te groot.

Leiding: Lydie v.d. Drift en Gerdien Kleistra

Vrijwilligers van VPTZ Zelhem - Halle kunnen dan

Contactpersoon: Gerdien Kleistra

de helpende hand reiken. Dat doen we door één of

T 0314 62 21 64 E geke.kleistra@gmail.com

meerdere dagdelen of nachten ter ondersteuning van

Bijbellezen

de mantelzorger over te nemen, zodat zij op adem
kunnen komen in deze moeilijke tijd. Wij werken met

beperking. Ik deel een stuk van mijn leven en geloven
met mensen, die niet kunnen praten met woorden en
die niet kunnen begrijpen wat mijn woorden betekenen.
En toch: zij zijn mijn medemensen, Gods mensen. Hoe
kan ik zonder woorden “spreken” over geloven? Hoe
kan ik samen met hen iets ontdekken van Gods liefde
in je leven….. Oren en horen zijn vaak het belangrijkste
communicatiemiddel. Het geloof is “uit het gehoor”, is
zelfs een uitspraak, maar de andere van god gekregen
zintuigen dan? Tellen die niet mee? Voelen, ruiken,
kijken, bewegen? En wat, als we ze wel laten meetellen:
wat gebeurt er dan me je geloof, in je kerk? Mocht u het
plezier en de verrijking die ik ervaar op deze leerweg
willen delen, dan bent u van harte welkom om te ….
Luisteren, te kijken en wie weet nog meer….
Leiding: ds. Roelie Reiling
Datum: maandag 19 februari 20.00 uur in het Leerhuys,

Wij lezen een Bijbelgedeelte per keer. Als 1e stap

een team van betrokken vrijwilligers met levenservaring.

vergelijken we verschillende vertalingen. We onderzoeken

Ze zijn allen opgeleid voor het VPTZ werk. Graag

hoe de tekst in elkaar zit en bespreken de vragen die dit

vertellen coördinator en vrijwilligers hierover, en willen

oproept. Als 2e stap kijken we naar het Bijbelgedeelte

we het gesprek aangaan. Misschien wilt u meer weten

vanuit onze eigen ervaringen. Er zijn grote verschillen

over palliatieve zorg in de thuissituatie, of overweegt u

tussen onze leefwereld en die van de oosterse wereld rond

vrijwilliger te worden? Van harte welkom.

het oude testament of de Grieks-romeinse wereld rond het

Leiding: Louise Runia

nieuwe testament. Wat is de zeggingskracht van zo’n oude

Datum: donderdag 8 februari 20.00 uur in het Leerhuys,

tekst in onze moderne tijd. We gaan de komende weken

Markt 2a, Zelhem

Genesis 1 en Psalm 8 lezen (de Schepping) lezen. Samen

Contactpersoon: Herma Garretsen-Wisselink

bepalen we later wat we na deze Bijbelgedeelten gaan

T 0314 63 15 27 E herma.garretsen@hetnet.nl

hebben het vorig jaar ook zo gedaan en zouden graag
willen gebruiken.

De keren daarna worden in onderling overleg afgesproken.

Al je zintuigen mogen (eraan)
geloven

Leiding: ds. C. van Dorp

Als ik iets geleerd heb in de afgelopen jaren is het

Datum: Woensdag 7 februari 10.00 uur in het Leerhuys,

wel dit: dat al mijn zintuigen eraan mogen geloven als

Markt 2a, Zelhem

het om geloven gaat. Hoe ik dat ontdekt heb? Hoe

Contactpersoon: Gerdien Kleistra

ik die leerschool aan het bewandelen ben? Ik werk

T 0314-62 21 64 E geke.kleistra@gmail.com

als predikante met mensen met een verstandelijke

lezen. Wij komen ongeveer eens per maand bij elkaar. De
eerstvolgende keer is woensdag 7 februari om 10.00 uur.
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Markt 2a, Zelhem
Contactpersoon: Gerdien Kleistra
T 0314 62 21 64 E geke.kleistra@gmail.com

Samen eten in veertig dagentijd
De veertig dagentijd is een tijd van inkeer en bezinning.
We bereiden ons voor op de stille week, waarin jezus’
lijden en sterven herinnerd worden – om uit te komen bij
de vreugde om zijn opstanding op de paasmorgen. We
ook dit jaar, juist deze weken, samen weer de maaltijd
Data: 23 februari, 2, 9, 16 en 23 maart; 18.00 uur in het
Leerhuys, Markt 2a, Zelhem
Contactpersoon: Gerdien Kleistra
T 0314 62 21 64 E geke.kleistra@gmail.com

09-01-18 09:29

