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VORMING EN TOERUSTING 
PROTESTANTSE GEMEENTE BARENDRECHT 

PROGRAMMA 1e helft 2018  

Carnisse Haven  
In het seizoen 2017-2018 hebben de activiteiten van Vorming & Toerusting in Carnisse Haven als overkoepelend thema ‘Aan 
tafel!’. De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. René de Reuver, heeft  alle kerkleden uitgenodigd om in gesprek 
te gaan over de viering van het avondmaal. Bij de Heer aan tafel komt de gemeente tot zichzelf. Daar ontdekken wij wie wij 
zijn en zien wij wat ons te doen staat. 

Themadiensten ‘Aan tafel!’ – Vieren en leren 

Volgens bisschop De Korte doen protestanten zichzelf tekort door slechts enkele keren per jaar 
het avondmaal te vieren. Een echte Rooms-Katholiek ervaart de maaltijd – de eucharistie – als het 
belangrijkste en een onmisbaar onderdeel van de ere- dienst. Protestanten zijn nogal ge-

hecht aan de combinatie van 
Woord en Sacrament. De woorden 
zijn echter de tekenen (doop en 
avondmaal) gaan overheersen. In 
het kader van het jaarthema ‘Aan tafel!’ wordt dit omgekeerd: 
in de diensten waarin de maaltijd van de Heer wordt gevierd 
zullen de woorden dienstbaar zijn aan het teken. De vieringen 
worden themadiensten, waarin verschillende aspecten van het 
avondmaal tegen het licht worden gehouden. 

 

Boekbespreking ‘Ons soort mensen’ 

Ieder half jaar bespreken we in Carnisse Haven een boek met een wisselende groep leesliefhebbers. Dit  
seizoen kozen we voor twee zeer verschillende romans, die goed verkrijgbaar zijn in bibliotheken. Na een kor-
te inleiding over de auteur en het werk wisselen we met elkaar van gedachten over de thema’s, de personages 
en de stijl van het boek. Ook bespreken we de rol van religie in de roman. Het zijn plezierige avonden waaraan 
de deelnemers actief meedoen. Iedereen die graag leest of met anderen over boeken wil praten is van harte 
welkom. Dit seizoen lezen we twee boeken die, elk op een geheel eigen manier, bol staan van de maat-
schappijkritiek.  

De Duitse auteur Juli Zeh schreef met Ons soort mensen ook over een idyllisch dorp dat verandert in een nacht-
merrie, in deze roman door de komst van een windmolenpark. Twee dorpsgenoten, een belegger en een boer, 
zijn bereid grond te verkopen voor een paar miljoen euro, maar dat grondgebied is nét te klein. Als hoofd-

persoon Linda ook verkoopt, is er wel genoeg plek. In gedachten ziet ze haar droom in vervulling gaan: eigenaar van een 
manege worden. Ze probeert het onderste uit de kan te halen. Dan is er nog 
een herrieschopper, die alles op alles zet om het windmolenpark tegen te 
houden. Oude geschillen steken de kop op in het dorp, waar iedereen elkaar 
het leven zuur maakt. Op dinsdag 13 maart zullen we deze actuele en  
grappige roman, bespreken. 

Bijbelkring ‘Aan tafel!’ – Brood in de Bijbel 

Vroeger maakte de bakkerijbranche reclame met de leus:  ‘Brood, daar zit wat in!’ Als het gaat 
over brood in de Bijbel dan zit daar zeker wat in. In de Bijbel is ‘brood’ vol betekenis. Brood is 
altijd meer dan brood alleen. ‘Brood’ is een verzamelbegrip voor ons dagelijks voedsel. Maar 
het heeft ook symbolische en geestelijke 
betekenis. Brood is leven. Brood is ge-
meenschap. Jezus Christus is brood. De 

Bijbelkring gaat een seizoen lang Bijbelteksten waar ‘brood’  in zit  
lezen. Vaak worden die teksten gevonden in verhalen waarin mensen 
aan tafel gaan. De kring wordt geleid door ds. Bert de Wit. 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samen-
gesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd 
door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.  
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Dorp 

Schilderworkshop ‘Aan tafel!’ 
Aan tafel’ is in de geschiedenis ook een geliefd beeld geweest voor kunstenaars. Denk bijvoor-
beeld aan de bekende muurschildering van Leonardo da Vinci, die in een klooster in Milaan ‘het 
laatste avondmaal’ schilderde. Of aan ‘de aardappeleters’ van Vincent van Gogh. Dit jaar zullen 
we dan ook gaan schilderen rond het thema ‘Aan tafel’.  Als je hieraan mee wilt doen dan ben 
je van harte welkom.  

Het is niet belangrijk dat je kunt schilderen. Elk handschrift is uniek en vanuit die 
uniekheid zul je begeleid worden iets te maken dat bij je past en dat jouw gevoel 
bij het thema tot uitdrukking brengt. Het schilderen staat onder leiding van  
Marianne Verhoeff en wordt ingeleid door Anne-Mieke van Oost. We beginnen 
na de zondagse viering, om ongeveer 12.00 uur met de inleiding en eten dan 
samen de lunch, daarna gaan we aan de slag met het schilderen. De middag 
duurt tot 16.00 uur. Van harte welkom!  

Filmavond “Babette’s Feast” 
Geregisseerd door Gabriel Axel, (Oscar Beste Buitenlandse Film 1988) Babette’s Feast is een Deense 
sfeerfilm over verborgen verlangens uit het begin van de 19e eeuw. Aan de verlaten kust van Denemar-

ken wonen Martina en Philippa, dochters van een strenge protestantse predikant die elke aards genot 
afkeurt. Op een dag arriveert de mysterieuze Babette die Frankrijk is ontvlucht. De twee zussen bieden haar 
onderdak in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. Na 14 jaar krijgt Babette het bericht dat ze de 
loterij heeft gewonnen en ze besluit om een enorm Frans feestmaal te maken.  

Het wordt een feestmaal dat bij de genodigde vrome dorpelingen nog 
lang zal nazinderen. Alles geven zonder iets terug te verlangen. Dat is 
de genade van God. Een mooi uitgangspunt voor de film om nader-
hand met elkaar te bespreken. Graag van te voren aanmelden. De toegang is vrij, na 
afloop is er een borrel met gelegenheid om na te praten.  

Egypte, fundament van het christendom? 
Een interactieve lezing over de godenwereld in het oude Egypte. Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de 
mooie en wonderlijke bouwsels uit het oude Egypte. Je kunt je verwonderen over de schoonheid, de  
technische hoogstandjes, maar wat was de drijvende, hogere kracht?  Waarom zoveel moeite? Wat dachten 
de Egyptenaren? Wat en waarin geloofde men in die tijd?  

In een interactieve lezing met beeldmateriaal gaat de amateur-egyptoloog Jos Snijder in op de Egyptische  
mythologie en bespreekt de relaties met de denkbeelden van onze huidige wereld. Welke ‘normen en waarden’ 

van toen zien we in onze tijd terug? Tijdens de lezing komen er verschillende elementen aan de orde zoals: De Egyptische 
ontwikkeling in vogelvlucht, mythen of ‘broodje aap’ verhalen, het Egyptische 
pantheon op hoofdlijnen, een kijkje in de dodenboeken en over het eeuwig 
leven. De deelnemer mag zelf antwoord geven op de vraag in de titel: vormen 
de denkbeelden in het oude Egypte een fundament voor het Christendom?   

De Johannes Passion van J.S. Bach 
De ontstaansgeschiedenis van Bachs Johannes Passion is met veel vragen omgeven. We weten dat Bach het 
werk meerdere malen heeft uitgevoerd: in 1724 en 1725, rondom 1730 en in 1749. Steeds waren er verschil-
len: zo werd het bekende “O Mensch, bewein dein Sünde gross”, dat we kennen vanuit de MP, in de tweede 
versie tot openingskoor gemaakt, om later weer te verdwijnen. 

Wie het Johannesevangelie vanaf hoofdstuk 1 leest wordt er op voorbereid dat juist het moment van Jezus’ 
sterven het hoogtepunt van zijn leven is: het is “zijn uur”, het uur waarnaar Hij intens verlangd heeft. Johannes 
tekent ons dan ook niet zozeer het smartelijke in het lijden van de Heer, maar het glorievolle: de kruisiging als 
het ultieme moment waarop Jezus door de Vader verheerlijkt wordt. In deze Passion worden we aan het slot 
dan ook niet opgeroepen ons wenend bij het graf van Jezus neer te zetten (slotkoor MP), maar het gebeente 
van de Heer “weiter nicht zu beweinen”. 

In dit licht is het boeiend te zien hoe al in het openingskoor van de JP Gods lof wordt gezongen met woorden ontleend aan 
psalm 8 en hoe tevens in dit openingskoor de hobo’s het Deo Soli Gloria (D-Es- G in noten) – weliswaar in mineur, maar toch! - 

laten horen. Op twee plekken voegt Bach in de JP teksten toe uit het lijdens-
evangelie volgens Mattheus, wellicht om daarmee het smartelijke aan dit lijden 
toch ook enigermate recht te doen. Tenslotte kan gezegd worden dat Bach, wellicht 
nog meer dan in de MP, een grote mate van dramatiek heeft weten te bereiken in 
de koordelen. We beluisteren de voor deze Passion kenmerkende delen en voegen 
ons in die heel specifieke benadering van dit evangelie door Bach. 

Communicatie: Bekijk het laatste nieuws en eventueel aangepaste of aangevulde programma, evenals ons aanbod van gespreksgroepen op onze website  
http://vent.pgbarendrecht.nl . Like onze facebookpagina https://www.facebook.com/vtbarendrecht/ en blijf op de hoogte van alle activiteiten en deel deze onder 
uw facebookvrienden. We nodigen u ook uit om na afloop een review te plaatsen op deze pagina. Uiteraard houden we u ook op de hoogte via het Klankbord. 
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Wandel mee in de veertigdagentijd! 
Vorig jaar hebben we in de veertigdagentijd een wandeling gemaakt met een groep van ongeveer 12 
mensen. We wisselden van gedachten over zaken die in de (veertigdagen)tijd speelden. De reacties 
van de deelnemers waren positief. Daarom wil ik dit jaar weer een wandeling organiseren. Loop je 
(weer) mee? 

Na afloop drinken we met elkaar koffie en thee 
in de Triomfatorkerk . Ik zorg voor wat lekkers 
erbij. Wanneer het slecht weer is, wordt de 
wandeling verzet naar zondag 25 maart. Heb ik 
je kunnen inspireren? Laat mij even weten via een telefoontje of een 
mailtje dat je mee wilt lopen. (En als je dat vergeet, kom dan toch wel! 
Het is alleen fijn om een indicatie te hebben hoeveel mensen er onge-

veer meelopen.) 

Film : “Le Fils de l’Autre”(2012) 
Het verhaal: Achttien jaar geleden is er ten tijde van de bombardementen in het ziekenhuis in Haifa 
een foutje gemaakt. In de hectiek van de ontruiming zijn twee baby’s (Joseph en Yacine) omgewisseld 
en daardoor bij de biologische ouders van de ander terechtgekomen en opgegroeid.  
Als de jongens achttien zijn, komt de dokter achter de omwisseling. Namens het voltallige ziekenhuis-
personeel biedt hij zijn excuses aan. De verslagenheid is groot. De twee vaders verlaten vrijwel direct boos en 
onthutst de spreek-kamer, terwijl de twee moeders toenadering zoeken 
tot elkaar om hun verdriet te verwerken. De situatie wordt nog eens 
extra bemoeilijkt door het feit dat Joseph een joodse Israëliër is en Yaci-

ne een Palestijn uit de Westelijke Jordaanoever. Hoe handelen beide families met het 
idee dat ze een kind van de ‘vijand’ hebben opgevoed? Een Film over ‘vergeven’.  

Film “Incendies”(2012)  
Het verhaal: de tweeling Jeanne en Simon Marwan is verbijsterd wanneer zij bij de notaris twee brieven 

ontvangen van hun overleden moeder Nawal. Eén brief is gericht aan hun vader, van wie ze dachten dat hij 
overleden was en één is voor hun broer, van wiens bestaan ze niets afwisten. Ze vertrekken naar het 

Midden-Oosten om meer te weten te komen over hun familiege-
schiedenis. Hier ontdekken ze het tragische lot van hun moeder, dat 
zowel getekend was door oorlog en haat, als door de moed van een 
uitzonderlijke vrouw. De film laat op een krachtige, maar tegelijk en 
poëtische manier de onuitwisbare littekens van geweld als de won-
derbaarlijke wil om te overleven zien. 

Kloosterweekend in Schoten (BE) 
Het is een goede traditie om de Priory te Schoten bij Antwerpen te bezoeken (Benedictinessen Priory 
“Regina Pacis” Schotenhof). Het devies “Ora et Labora” wordt op hedendaagse wijze gestalte gegeven 
in een Godgewijd leven van bidden en werken. 

We worden ontvangen door de gastenzuster, Zr.Godefriede. We mogen deelnemen aan de diensten en 
vieringen met steeds weer een andere opzet en liturgie .Er is tijd voor bezinning en gesprek. De zusters 
kunnen bij de groep langskomen om b.v. over het kloosterleven of de liturgie te spreken. Er is tijd om 

een boek te lezen of een wandeling te maken door het park rond de Priory. Degenen die van kunst houden genieten van de 
ramen in de kapel. Een van de zusters leidt ons rond langs beelden, keramiek, handweefsels etc. We bezoek ook de “grote 
kerk” waar o.a. diensten worden gehouden met scholieren van het Gymnasium. 
Er kan een bezoek worden gebracht aan de Byzantijnse kapel, waar volop 
ikonen kunnen worden bezichtigd. De priorin geeft desgewenst toelichting op 
de ikonen, die uitgestald staan op haar kamer. Kijk op : www.benedictinessen-
schoten.be voor meer informatie. 

Boekbespreking: “Vergeven én omgaan met onrecht” 
“Er is veel onrecht in wereld.” We horen het onszelf wel eens zeggen. En we bedoelen dan meestal het on-
recht ver weg: de verschrikkingen van oorlogen en geweld. Maar er is ook onrecht dichtbij. Hoeveel families 
zijn niet ontwricht geraakt?  
 
De gerenommeerde  Duitse filosofe Svenja Flasspöhler schreef over ‘omgaan met onrecht’ een spraakmakend 
boek over ‘vergeven’. Geïnspireerd vanuit eigen herkenbare ervaringen.  Ze stelt zich vragen, zoals: wat is 
‘vergeven’ en wat is er voor nodig. Wat brengt ‘vergeven’ je. En kan een mens zichzelf een misstap vergeven. 
‘Vergeven’ is, zo stelt de schrijfster van dit indrukwekkende boek, een hoeksteen van godsdienst. Het is een 
onmisbare draaggolf.  

 
Cees Romkes en Maarten van Boekel bespreken de essentie van dit 
boek, dat aansluit bij de gekende thema’s van de 40-dagentijd. Men 
hoeft het boek niet gelezen te hebben, want het wordt kort ingeleid.   
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Boekbespreking: “Professor, bestaat God?” (2017) 
Anco (7 jaar oud) schreef een brief naar prof. dr. Peter Barthel (hoogleraar sterrenkunde in Groningen). Hij 
stelde hem deze vraag: “professor, bestaat God?” En de professor gaf hem antwoord. In zijn antwoord zocht 
Barthel aansluiting bij de gedachten van Ludwig  Wittgenstein, die schreef: “God is synoniem met zin en bete-
kenis van het leven”.  

Vanuit die gedachte ontwierp Barthel een godsbeeld dat vorm en inhoud geeft aan de verantwoordelijkheid van 
de mens voor het leven op onze planeet. Bisschop Gerard de Korte 
schreef over dit boekje: “Hoewel ik persoonlijk meer rijkdom vind in 
het Bijbels spreken over God, is het pleidooi van Barthel voor God-

als-bezielende-Geest, die appelleert om het goede te doen; boeiend en zeer waar-
devol!” Juist door zijn lichtvoetigheid brengt dit boekje ons dichter bij de kern van 
geloof.  

Kloosterweekend 8 – 10 juni 2018 in Zundert 
Op veler verzoek heb ik namens Vorming en Toerusting weer een kloosterweekend kunnen 
bespreken. Deze keer bij de Trappisten van Abdij Maria Toevlucht in Zundert. 

Zij leven volgens de regel van Benedictus. Hoofdaccent van die regel is het Ora et Labora: “bid 
en werk” in een regelmatige afwisseling. De broeders komen vijf maal per dag bijeen in de 
abdijkerk, de hoekstenen van zo’n gebedsdienst zijn het zingen van de psalmen, een bijbelle-
zing en voorbeden. Door als gast de dag van de monniken te volgen viert men samen de litur-
gie en ervaart men samen de stilte. De broeders stellen het op prijs wanneer de gasten deelnemen aan de dagorde en de litur-
gische vieringen. Ook krijgen we een rondleiding door het klooster en is er tijd voor een gesprek met de gastenbroeder. Daar-
naast is er voldoende gelegenheid voor gesprek met elkaar. De abdij ligt midden in de natuur en het is fijn om  tussen de maal-
tijden en de vieringen deze prachtige omgeving te verkennen. De broeders hebben dit weekend voor ons gereserveerd maar 
willen graag snel weten met hoeveel personen wij komen. Zij kunnen dan de overige plaatsen aan andere gasten toezeggen.  

Als u een weekend wilt onthaasten en iets van het kloosterleven wilt ervaren kunt 
u zich opgeven bij Jo Luijendijk, Voordijk 475, 2993 BE te Barendrecht. Telefoon 
0180-618423. De kosten bedragen € 105,-. per persoon, voor wie dit bedrag een 
probleem is, is reductie mogelijk. 

Cantate van Bach: bespreking en bezoek aan Laurenskerk 
Een nieuw initiatief en (heel overmoedig?)  aangeboden voor realisatie op Pinksterzondag 2018, 20 mei. 
De Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker voert in de maandelijkse cantatedienst een tweetal  
werken van Bach uit, te weten de cantate “Wer mich liebet, der wird mein Wort halten” (BWV 74) en het 
Pinkstermotet “Der Geist hilft uns’re Schwachheit auf” (BWV 226). De dienst vangt aan om 19.00 uur en 
duurt ongeveer een uur. 

Voorafgaand aan deze dienst zullen beide werken worden 
besproken/uitgelegd in een bijeenkomst op  maandag 14 mei, aanvang 20.00 uur. 
Met de opgedane informatie zult u beide composities beter kunnen volgen en 
bovendien inzicht krijgen in de verschillende muzikale vormen die Bach hanteert. 

Zomercyclus: Religie & Filosofie 
Vlak voor de zomer 2017 bespraken Maarten van Boekel en Cees Romkes in de Ontmoeting van de 

Dorpskerk het boek “Filosoferen over God”. Dit leidde toen in overleg met de deelnemers tot een  
cyclus van in totaal drie avonden; verspreid over de zomerperiode. Aan het einde van deze zomercyclus 

vroegen de deelnemers om in 2018 een soortgelijke cyclus te houden over een belangrijk thema. 

Voor de komende zomerperiode is gekozen voor het thema: “Het leven is onrechtvaardig”. Het thema verwijst 
naar het gelijknamige boek van de gerenommeerde Oostenrijkse filosoof en cultuurwetenschapper Thomas 
Macho. Om deel te nemen aan de zomercyclus hoeft men het boek niet gelezen te hebben (strekt wel tot aan-
beveling). Macho schreef zijn boek vanuit de constatering dat mensen zich blijven afvragen waarom het leven 
onrechtvaardig is. Er is armoede, ongelijkheid, geweld, ziekte. Er zijn natuurrampen. Velen komen om van de 
honger. En uiteindelijk wacht iedereen de dood. We zien en weten dat. We zien iedere dag hoe vele mensen 
het op hetzelfde moment zoveel slechter hebben dan wij. Valt dit te begrijpen? Kun je er iets aan doen.  

Eerst formuleert Macho het probleem, dan onderzoekt hij de antwoorden 
die vanuit de verschillende godsdiensten worden gegeven. En ten slotte 
verkent hij de toekomst. Die kan apocalyptisch zijn. Zeker als wij bij de pak-
ken neer gaan zitten. De zomercyclus 2018 wil voor gelovigen en niet-
gelovigen de aard, de ernst en de complexiteit van het probleem van 
“onrechtvaardigheid” tot leven brengen. Er wordt tijdens de pauze en na 
afloop een glas wijn of fris geschonken.  

Colofon - Dit is een uitgave van de werkgroep Vorming en toerusting van de protestantse gemeente Barendrecht. Twee keer per jaar wordt het programma ver-
spreid onder de gemeenteleden en geïnteresseerden (o.a. abonnees van het kerkblad Klankbord en op verzoek). Voor informatie omtrent een bepaalde activiteit 
kunt u contact opnemen met de betreffende organisator, vermeld in het blauwe informatievakje. Algemene informatie én suggesties via de secretaris V&T  
Martina Vreriks: 0180-619572, martina.vreriks@planet.nl 


