
 

Leren en bezinnen in lezingen en kringen 

Programma vanaf september 2021 
 

 

Christelijke Meditatie 

Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern van Christelijke Meditatie. 

Door het gekozen woord te herhalen ontstaat verstilling en verdieping, leer je jezelf beter kennen en je 

gedachten los te laten. 

Aansluiten kan op ieder moment. Ervaring in meditatie is niet vereist. 

Locatie  Paaskerk 

Datum  elke woensdag vanaf 1 september 

Tijd  10.00 - 11.30 uur 

Leiding  Nico Sjerps, 06 – 21 25 46 99, nsjerps@ziggo.nl 
 

 

Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven! 

Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen wat in een Bijbelverhaal gebeurt. 

Merken dat het gaat over mensen als jij. Mensen die ‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij 

meemaken, je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden om anders te kijken naar jezelf en anderen. 

Voelen wat speelt tussen God en jou. Uitgenodigd worden tot gebed. Doe mee, neem de tijd om te 

groeien in geloof. Dit seizoen stellen we onszelf de vraag:  

Wie is Jezus voor ons?  

Locatie:  Kruiskerk  

Datum maandag 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december 

 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni 

Tijd  20.00 - 22.00 uur 

Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85 

Opgave  Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl 

Kosten  € 110,- (serie van 10 avonden)  

 

‘Vrouw en Geloof' en Inspiratie 
Voor vrouwen van 18 - 99 jaar, gelovig, twijfelend en ongelovig, die inspiratie zoeken en nadenken over 
zingeving in diverse werkvormen. Dit jaar rond het thema Werken van Barmhartigheid. Praktische daden 
zoals beschreven in Matheüs 25: Wie honger hebben eten geven, wie dorst hebben drinken geven, 
vreemdelingen gastvrij opnemen, naakten kleden, zieken bezoeken en gevangenen verzorgen. Paus 
Franciscus zei dat barmhartig zijn met mensen in nood het ware gezicht van de liefde is. Hier willen we 
verder over na denken. Het thema komt terug in een programma, waaraan deelnemers in tweetallen zelf 
een aandeel leveren. We gebruiken een inspirerend boekje vol gedichten en foto’s en teksten uitgegeven 
door de PKN. Ook uit andere boeken, gebeden en gedichten zoeken we inspiratie voor de toepassing van 
Barmhartigheid nu.   
Locatie  Kruiskerk 

Datum  donderdag 14 oktober, 11 november, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei 

Tijd  14.00 uur – 15.30 uur 

Informatie Meta Schoonheim, m_schoonheim@hotmail.com 

Marijke Touw, marijketouw@hotmail.com 

 

 

 

 

 



Kring romans 

Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen om gezamenlijk een vooraf gelezen 

(Nederlandse) roman te bespreken. We lezen voor 14 oktober de roman van Gerda Blees ‘Wij zijn licht’. 

Locatie  Paaskerk 

Datum   donderdag 14 oktober, 13 januari, 17 maart 

Tijd   15.00 uur  

Informatie  Albert van Blaaderen, 0297-58 25 93 
literatuur@paaskerk-amstelveen.nl 

 

Bijbelkring Johannes en Jeremia  

De coronacrisis legde vorig seizoen de studie van het evangelie naar Johannes vroegtijdig stil. Ondanks 

een inhaalslag in juni 2021 blijft er nog interessant materiaal over dat nog niet behandeld is. Op verzoek 

van de deelnemers maken we voor Kerstmis studie van het resterende materiaal, dat waar nodig 

aangevuld wordt met overeenkomstige stof uit Johannes’ eerste brief. Na Kerstmis richten we ons op het 

Oude Testament en bestuderen we een aantal opvallende perikopen uit de profeet Jeremia, die predikte 

voorafgaande aan en ten tijde van de Babylonische ballingschap.  

Locatie  Pelgrimskerk 

Datum  dinsdag 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november en 7 december, 

18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 15 en 29 maart 

Tijd  14.00 - 16.00 uur 

Leiding  ds. H.U. de Vries, 020 - 686 91 41, predikant@pelgrimskerk.nu 

 

 

Lees mee met de preek van de week 

"In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was." Zo eindigt het 

boek Rechters, of Richteren. De rechters geven richting aan het volk Israël, dat onder leiding van Jozua 

het beloofde land was binnen getrokken. Maar de opbouw van de samenleving gaat chaotisch en de 

praktijk van samenleven is weerbarstig, en wat voor leiderschap is er dan nodig? Herkenbare thema's 

voor onze tijd? Het levert in elk geval prachtige literaire verhalen op van hoe God het via die rechters blijft 

proberen met dat volkje. In een serie van vier zondagen lezen we uit dit inspirerende bijbelboek. Welkom 

om mee te lezen met de predikanten op de woensdagavond. 

Locatie  Paaskerk 

Datum  woensdag 15, 22, 29 september en 6 oktober 

Tijd  20.00 - 22.00 uur 

Leiding  ds. Werner Pieterse, 06 - 41 508 135, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl 

ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

 

Wie is Maria Magdalena? 

Uit de bijbel komt een divers beeld van Maria Magdalena naar voren. Jezus bevrijdde haar van zeven 

demonen én ze is de eerste getuige van de opstanding. Barbara de Groot laat u kennis maken met deze 

inspirerende en veelzijdige vrouw. De eeuwen door werd ze gezien als prostituee, als heilige en als de 

vrouw van Jezus. Hardnekkige beeldvorming vertroebelt het zicht op deze apostel die een eigen 

evangelie op haar naam heeft.  

Locatie  Paaskerk 

Datum  woensdag 27 oktober 

Tijd  14.00 – 16.00 uur én 20.00 - 22.00 uur (twee keer dezelfde lezing) 

Leiding  ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

 

 



Film: Mary Magdalene 

Maria Magdalena is op zoek naar een nieuwe manier van leven. Naarmate de bekendheid van de groep 

groeit en steeds meer mensen zich aangetrokken voelen tot de boodschap van Jezus, zal Maria's 

spirituele reis haar naar Jeruzalem brengen. Acteurs: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, 

Tahar Rahim. Regisseur: Garth Davis 

Locatie  Paaskerk 

Datum  vrijdag 12 november 

Tijd  20.00 uur 

Kosten:  € 7,50 inclusief pauzedrankje 

Informatie ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

 

Tentoonstelling Museum Catharijneconvent: De vele gezichten van Maria Magdalena 

Op woensdag 3 november staan we oog in oog met Maria Magdalena en ontrafelen haar beeldvorming 

door de eeuwen heen in het Museum Catharijneconvent tijdens een grootse tentoonstelling gewijd aan 

deze fascinerende vrouw die al 2000 jaar blijft inspireren. Ga mee op ontdekkingstocht langs historische 

bronnen, indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur.  

Locatie  Paaskerk 

Datum  woensdag 3 november 

Tijd  14.00 uur 

Kosten:  Toegang tot het museum en vervoer naar Utrecht 

Informatie en opgave ds. Barbara de Groot, 020 – 239 02 93, dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

 

Lezing AmstelveenSpreekt: Zin in het alledaagse 

Inspirerende gesprekken over hoe mensen de zin van het leven ervaren in het alledaagse. Peter Henk 

Steenhuis sprak voor dagblad Trouw met gewone, maar altijd bijzondere Nederlanders over hoe zij hun 

leven betekenis geven. Eind september verschijnt hierover zijn boek ‘Zin in het alledaagse’. Een van de 

geïnterviewden is Halleh Ghorashi. Halleh is hoogleraar aan de VU en een autoriteit in het onderzoek 

naar vluchtelingen en diversiteit. Tijdens deze avond gaat Steenhuis met haar in gesprek. Daarna gaan ze 

samen met de aanwezigen in gesprek over zingeving aan de hand van voorbeelden uit de zaal. Zie voor 

meer informatie en activiteiten AmstelveenSpreekt.nl. 

Locatie  Boekhandel Venstra, Stadsplein 102A, Amstelveen 

Datum  dinsdag 16 november 

Tijd  18.00 uur 

Informatie ds. Werner Pieterse, 06-41 508 135, stadsdominee@wernerpieterse.nl 

 

Lezing: Een nieuw wij in Nederland 

Is er in onze samenleving nog wel sprake van een gedeeld 'wij'? Het Nederlandse landschap is 

versnipperd geraakt, niet alleen in politiek maar ook in etnisch en religieus opzicht. Het ontbreken van zo'n 

'wij' leidt tot spanningen en problemen. Daarom stelde Manuela Kalsky zich de vraag: Hoe kunnen we 

komen tot een 'nieuw wij'? Als antwoord hierop begon ze het project Nieuw Wij, zie: 

https://www.nieuwwij.nl/over-nieuw-wij/. En daar valt veel over te vertellen. Nieuw Wij heeft als motto 

'verbind de verschillen!'. Hoe dat er in de praktijk uitziet, komt u op 22 november te weten. Immers, een 

mens is veel meer dan alleen wit of zwart, moslim of christen, vrouw of man. 

Locatie  Pelgrimskerk 

Datum  maandag 22 november  

Tijd  20.00 uur 

Informatie Henk Stok, 020 – 206 442 570, h.stok@kpnplanet.nl 

 

En er is meer… 

Naast de verdiepingsbijeenkomsten is er meer. Houd hiervoor de zondagse informatie, website of Present 

in de gaten. Of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.pga-b.nl. 


