Activiteiten in de periode 20 december
2020 t/m 21 januari 2021
NB: Voor alle activiteiten en bijeenkomsten geldt, dat ze alleen doorgaan als de maatregelen rond
Corona dat mogelijk maken en wij het verantwoord vinden. Het kan ook zijn dat gespreksgroepen
weer starten. Houd onze mailing, website en facebook in de gaten.
Er is de komende periode geen KOM BINNEN op woensdagmiddag!

Donderdag 21 januari
20.00 uur
Vergadering moderamen

De volgende activiteiten van onze gemeente gaan helaas voorlopig niet door.
Maar we willen jullie toch graag een indruk geven van wat wij als gemeente gewoonlijk
bieden:
KOM BINNEN
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur staan de
deuren van de kerk open. Je wordt ontvangen door onze
gastvrouwen/heer. In de kerk is gelegenheid om een kaarsje
aan te steken, voor op het podium. Er is ook ruimte om even
(bij) te praten, over wat je bezighoudt, of gewoon voor het
contact.
Èn onze ‘praat-vertel-knutsel-tafel’ staat er weer. KOM BINNEN
in zijn vertrouwde vorm. Maar wel binnen de voorschriften die
zijn vastgesteld in het gebruiksplan. We houden 1,5 meter
afstand en zorgen voor schone handen (gel staat bij de ingang).

‘Waarom staat deze pop hier? Het lijkt wel Sneeuwwitje’, roept één van de kinderen. Er worden nog
wat grapjes gemaakt. Dan vraag ik: “Kijk eens naar het raam boven onze voordeur. Naar
de figuur die daar in staat.” “Oh, maar nu zie ik het. Dat is dezelfde als deze pop, als
Sterre. Zij staat ook met een mantel om en de armen wijd, zij laat ook
zien: Je bent welkom.” Het is woensdag 3 oktober, en iedereen kan
voor het eerst kennis maken met Sterre. Er komen meer vragen:
“Waarom zitten er zakken op haar mantel?” Er ontstaat een gesprek
tussen jong en oud over wat bidden is, waar je voor bidt en hoe je dat
doet. Met je handen gevouwen en je ogen dicht. Of met je handen juist open en
omhoog. In de kerk, of zomaar tussendoor. “Je kunt ook bidden als je achter het stuur zit, in de auto”,
zegt er één. “Maar dan niet met je ogen dicht!”, reageert een ander. We ontdekken dat je op alle
mogelijke manieren kunt bidden, ook als je niet goed weet of je eigenlijk wel gelooft. En als je het nu
toch ingewikkeld vindt om zelf te bidden? Als je het niet zelf durft te zeggen?” “Ah! Dan kun je het op
een briefje schrijven en in een van de zakken van Sterre’s mantel stoppen”. “Dat klopt. En dan kunnen
anderen het namens jou aan God vertellen.”

Bericht van Illegalio voor alle jongeren tussen 11 en 15 jaar.
Illegalio is een activiteit van onze kerkelijke gemeente bedoeld voor alle
jongeren tussen 11 en 15 jaar. Dus of je wel of niet iets met de kerk of geloof
hebt, is niet belangrijk. Ontmoeting en samen leuke dingen ondernemen, dat
is waar het om gaat. Iedereen is van harte welkom.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de leiding via
illegalio.glind@gmail.com
Binnenkort horen jullie van de leiding van Illegalio wat er komend seizoen
wordt aangeboden. Houd je mail in de gaten!

Gespreksgroepen
In onze gemeente zijn een paar gespreksgroepen:
Gesprekskring ‘Ter Linden’– We lezen het boek van Carel ter Linden ‘Wandelen over het water –
Bijbelse beelden en hun geheim’. We komen bij elkaar bij Wim en Geertje Vochteloo. Vanwege
Corona is deze kring even gestopt. Wil je t.z.t. meedoen? Neem dan contact op met ds. Mieke Groen
of Marry Kralt.
30+ groep – voor iedereen rond de 30 (+, ++ of -).
Voor informatie over de kring kun je contact opnemen met ds. Mieke Groen. Nieuwe deelnemers zijn
van harte welkom!
Vrouwengesprekskring
Voor informatie over de volgende bijeenkomst van deze kring kun je contact opnemen met Elise
Andriessen.
Gesprekskring –op zoek naar een andere, een meer gnostische of esoterische invalshoek.
Voor deze gesprekskring kun je contact opnemen met Hans Luigjes of Arie Wingelaar.
Prediker
De Predikerkring hoopt begin volgend jaar weer bij elkaar te komen. Als de maatregelen dat tenminste
weer mogelijk maken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Mieke Groen.

Ideeënbus Denktank Jeugdwerk
Een paar keer per jaar komen de leden van de Denktank Jeugdwerk (Richard en Ada Franse, Jetteke
Keuken, Gies Voorburg, Mieke Groen) bij elkaar. Activiteiten als de Share Chair, bibliolego, Sint
Maarten en KOM BINNEN zijn door hen ingebracht en georganiseerd. Ze zijn en blijven op zoek naar
(ver)nieuw(end)e ideeën voor activiteiten voor en door jongeren of jong en oud.
Heb je daarvoor suggesties? Geef het door aan één van hen.
En verder:
Bijbels ter beschikking
Dankzij De Bijbelvereniging en bijdragen van anderen kunnen we (kinder)bijbels geven aan (kinderen
en jongeren in) gezinshuizen en groepen. In de kerk wordt een hoek ingericht waar je ze kunt
bekijken, bijvoorbeeld na de vieringen of tijdens KOM BINNEN. Heb je hiervoor belangstelling? Neem
dan contact op met ds. Mieke Groen. Zij kan je ook veel vertellen over de verschillende soorten en
helpt om te bekijken wat voor jou/jullie het meest geschikt is.
Voor belangstellenden: Familiekwartet
Ds. Mieke Groen heeft het spel ‘familie verhalen – een transcultureel kwartetspel’, ontworpen door
Judith Limahelu. Achterop staat: ‘Je kunt het spelen met familie, vrienden. Ieder kwartet heeft een
thema met vier verschillende vragen die gericht zijn op de familie van herkomst. Spelenderwijs vertel
jij jouw verhaal en hoor je nieuwe familieverhalen. Het doel van het spel is dat je meer inzicht krijgt in
de geschiedenis, de cultuur en herkomst van jouw familie, en van degenen met wie je speelt.’
Het spel is ook heel geschikt om ineen gezinshuis of – groep te spelen. Heb je belangstelling, laat het
me weten, en nodig haar uit om het met jullie te komen spelen.

Activiteiten van de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld 2020-2021

Voor alle activiteiten geldt:
Onder voorbehoud!

Wekelijks:
Woensdagmiddag
Zondagochtend

15.30-16.30
10.00 –10.30

KOM BINNEN in de kerkzaal
Viering in de kerk,
met crèche en kindernevendienst in de soos
Wel eerst aanmelden!

Gespreksgroepen:
Vrouwengesprekskring
30++ groep
Kring rond ‘Wandelen over het water’ van Nico ter Linden
Gesprekskring met meer esoterische/gnostische insteek
Gespreksavonden rond het bijbelboek Prediker
Informatie over deze gespreksgroepen is te vinden op onze website www.dorpskerkdeglind.nl en in de
Luidklok.

December 2020
‘
Donderdag 24

19.00

Kersgroeten worden rondgebracht in het dorp
Kerst trekt aan je voorbij!

Vrijdag 25

v.a. 10.00

Uitzending kerstviering
via YouTubekanaal Dorpskerk De Glind

Donderdag 31

19.30

Oudjaarsvesper via YouTube

14.00-16.00

Palmpaasstokken maken in de kerk

21.00

Start Paaswake

Maart 2020
Woensdag 24
April 2021
Zaterdag 3

September/Oktober 2021
Bibliolego

November 2021
Woensdag 3

14.00

Dankdagactiviteit

Donderdag 11

18.00-20.00

Sint Maarten met actie voor Voedselbank Leusden

Algemeen:
Luidklok digitaal
De Luidklok (ons kerkblad) wordt ook digitaal verspreid! Wilt u liever een digitale dan een papieren
versie ontvangen, geef dat door aan Aalt Visscher en Daan Mulder. Dat kan via ‘contact’ op deze
website.
Facebook
We zijn ook te volgen op facebook: Dorpskerk De Glind/Achterveld
We plaatsen hier aankondigingen, nieuws en foto’s. Die laatste uiteraard in overleg met degenen die
er op staan. Marjolein Collignon is beheerder.
Doorgeven ziekte, opnames, bijzondere situaties
Als kerkelijke gemeente proberen we mee te leven met elkaar, met de mensen om ons heen.
Daarvoor hebben we elkaars hulp nodig. Graag horen we van jullie wanneer zich bijzondere situaties
voordoen, en aandacht, ook vanuit de kerk, op prijs gesteld wordt.
Bijvoorbeeld via een bezoekje , kaartje of bloemengroet. Ook horen we het graag wanneer er nieuwe
bewoners zijn in De Glind, zodat we hen welkom kunnen heten.
Een telefoontje of mailtje naar de predikante zou fijn zijn. Suggesties voor de bloemengroet kunnen
worden doorgegeven aan Wilma Visscher.
Jaarproject Kerk in Actie
Het jaarproject van diaconie en kerk in actie is dit jaar: De Rozelaar in Barneveld.
Op hun website staat: ‘De Rozelaar is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met
ons vind je een warme plek in de samenleving. Dat doen we met zinvolle dagbesteding. Een fijne plek
om te wonen. En waardevol werk. We geven liefdevolle zorg, vanuit onze christelijke identiteit.’
Misschien ken je het via lunchroom De Rozerie. Ook vanuit onze gemeente zijn mensen betrokken bij
de Rozelaar, door hun kinderen en/of via vrijwilligerswerk.
Op 2 februari vertelde Philip Miedema (bestuurder) samen met twee bewoonsters/cliënten enthousiast
hierover. Wij steunen als gemeente dit jaar dit project, via de opbrengst van collectes en acties.
Met het geld dat we bij elkaar brengen worden via Vrienden van de Rozelaar projecten mogelijk
gemaakt die niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden. Houdt de ‘thermo-geldmeter’
boven de kapstok in de gaten voor de laatste stand.
Educatie
In het kader van de Permanente Educatie heeft ds. Mieke Groen deel genomen aan de cursus
Contextueel Bijbellezen. Dat is een manier van lezen die niet begint bij de bijbel, maar bij wat er
speelt in ons leven. Je gaat met elkaar in gesprek over ‘Wat houdt ons bezig? Wat speelt er in de
samenleving?’ Dat diep je met elkaar uit. Daarna wordt een verhaal uit de bijbel naast dat eigen
verhaal gelegd. Je gaat het lezen vanuit je eigen context. Dat levert verrassende inzichten op, en de
reactie: Zo heb ik de tekst nog nooit gelezen. Steeds komt ook de vraag aan bod: Inspireert het
bijbelverhaal je om op een andere manier te kijken naar wat je bezig houdt, om anders te handelen?
In de komende periode gaan we met deze manier van naar ons leven en de bijbelverhalen kijken aan
de slag. Met de 30+ groep hebben we zo een avond rond Duurzaamheid gehouden.
Zou je zelf graag eens via deze methode met een aantal mensen willen bijbellezen? Neem dan
contact op met ds. Mieke Groen.
Eerder volgde ze (onder andere) de cursus biblioloog. Bij biblioloog leer je bijbelverhalen zo te lezen,
dat je ontdekt dat er tussen de regels door dingen gebeuren waar geen informatie over wordt gegeven
in de tekst, maar die wel meespelen in het verhaal of bij het luisteren er naar. Het gaat dan met name
over hoe (al dan niet genoemde) personen reageren, op elkaar, op wat gezegd wordt, op wat ze zien.
Neem bijvoorbeeld het verhaal van Abram en Lot uit Genesis 13. Hun herders maken ruzie omdat er
te weinig grond is voor de beide grote kuddes. Daarom besluit Abram dat Lot en hij hun eigen
weg/stuk grond moeten kiezen, en laat hij Lot de keuze. Er staat dat er ook Kanaänieten woonden.
Hoe reageerden zij op dit geruzie op hun land? Hoe voelde dat voor Lot, dat hij mocht kiezen? Hoe liet
Abram Lot uiteindelijk gaan? Vragen die wel door de tekst kunnen worden opgeroepen, waar de tekst
geen antwoord op geeft, maar die ons als lezers wel kunnen helpen om ons te realiseren wat zich
daar allemaal afspeelt.
Tijdens de biblioloog neemt de leider de deelnemers mee naar het verhaal en leest een deel van de
tekst. Dan vraagt hij/zij de deelnemers om een bepaalde rol uit het net gelezen deel op zich te nemen
(in het voorbeeld eerst die van de Kanaänitische boer) en in die rol antwoord te geven op een vraag

(zie boven). Iedereen krijgt dan de gelegenheid om te antwoorden (‘Ik vind….), de leider herhaalt in
eigen woorden wat gezegd is, en geeft de volgende de gelegenheid om te antwoorden. Als iedereen
die dat wil aan de beurt geweest is, stappen we uit de rol en lezen een stukje verder. Daar herhaalt dit
zich met een andere (of soms dezelfde) rol.
Tenslotte lezen we het hele deel achter elkaar nog een keer.
Het is niet de bedoeling dat er tijdens de biblioloog met elkaar gediscussieerd wordt. Wel kun je
daarna eventueel met elkaar bespreken wat er gebeurd is. Tijdens de cursus bleek hoe dicht je door
alle reacties zelf in dat verhaal komt en dat daarin dingen spelen, die ook in je eigen leven terug
komen. Biblioloog brengt je helemaal in het verhaal, zonder dat je het geschreven bijbelverhaal los
laat.
Kortom: Een prachtige methode om in de gemeente te gebruiken. Dat kan tijdens een viering in plaats
van de overdenking, bij de opening van een vergadering, tijdens een gesprekskring, etc.
Twee jaar geleden nam ze deel aan het Preekfestival, aan de middag voor Barneveldse voorgangers
over ‘Kinderen en echtscheiding (deze middag was georganiseerd door de gemeente Barneveld) en
volgde ze de workshopdag ‘In gevecht met mijn engel’ (georganiseerd door de 7evendehemel.
Daarnaast maakt zij deel uit van een intervisiegroep.
In maart 2021 hoopt zij deel te nemen aan de (online) cursus Verder spelen met God, naar aanleiding
van het boek/onderzoek van Mirella Klomp over het succes van/achter The Passion: ‘Playing On Restaging the Passion after the Death of God’

Welk talent kun/wil jij inzetten voor en namens onze kerkelijke gemeente?

We zoeken in ieder geval nog
- leiding voor de jongerendienst;
- versterking van het opnameteam (filmen van vieringen)
- iemand met een neus en tijd voor het aansturen en coördineren van de publiciteit voor onze kerk.
- gemeenteleden die vieringen willen voorbereiden en leiden
- gemeentecontactpersonen

Maar ook andere talenten zijn welkom!
Laat het ons weten: Dineke Pals, Arnold van Horssen, Mieke Groen

