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Aan en om de tafel…. 

Om elkaar te ontmoeten en te 

inspireren… 

 

Programma Vorming en Toerusting van de PKN 

Kampen en De Bron IJsselmuiden 

 

Seizoen 2022-2023 
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Wie zijn wij: 

De commissie V&T werkt namens een aantal protestante gemeentes in Kampen 

en IJsselmuiden. Ook met de Rooms Katholieke Parochie Thomas à Kempis 

werken wij samen. Wij streven ernaar onderwerpen aan te bieden op het gebied 

van: Bijbel en theologie, kerkelijk leven, spiritualiteit, maatschappelijke 

ontwikkelingen, kunst & filosofie.  

Door de corona maatregelen konden wij, de afgelopen twee jaren, in beperkte 

mate activiteiten ontplooien. Het komende seizoen hopen we u kringen onder de 

aandacht te brengen waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat de kringen 

bij mogen dragen aan  de verbinding met elkaar, met God en met de wereld om 

ons heen.   

 

Voorzitter 
Henk Riezebos 

henk.riezebos@gmail.com 
 

0615259861 

Secretaris  
 

vacature  

Penningmeester 
Janna Bakering 

jbakering@home.nl 
 

0610244986 

Greetje Duitman greetjeduitman@hotmail.com 
 

0383446373 

Gerhanne van Dijk gerhannevandijk@hotmail.com  0383377247 

Betsie Leidekker betsieleidekker@hotmail.com 
 

0622655210 

Jenny van Hove jhove@pcboapeldoorn.nl 
 

0653893409 

Alex van den Bos avdbos65@gmail.com 
 

0613349140 

Mirjam Hofman mirjam.hofman@gmail.com  -- 

 

 

 

mailto:henk.riezebos@gmail.com
mailto:jbakering@home.nl
mailto:greetjeduitman@hotmail.com
mailto:gerhannevandijk@hotmail.com
mailto:betsieleidekker@hotmail.com
mailto:jhove@pcboapeldoorn.nl
mailto:avdbos65@gmail.com
mailto:mirjam.hofman@gmail.com
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Overzicht van de kringen 

Datum Kringen Inleider 

22-09-22 Start Bijbelkring Ds.W. Dekker 

06-10-22 Goddelijke Komedie Ds. W. Dekker 

27-10-22 Kierkegaard Dr. R. van Riessen 

03-11-22 Kierkegaard Dr. R. van Riessen 

08-11-22 God’s engelen en wij Prof. R van Houwelingen 

10-11-22 Als het leven een last is Ds. L. Boot en J. Bakering 

24-11-22 Als het leven een last is Ds. L. Boot en J. Bakering 

15-12-22 Film Adam Mevr. G. van Dijk 

17-01-23 Thomas Evangelie Dhr. W. de Wolf 

24-01-23  Kennismaken met meditatie Ds. L. Boot en Ds. A vd Velde 

25-01-23 Geloofsbelijdenis Borgman Ds. N. Beimers 

31-01-23 Bijbels tafelen G.van Dijk en J. Bakering 

07-02-23 Duurzaam geloven Dr. J. Dekker 

16-02-23 Film Sorry we missed you Mevr. G van Dijk 

09-03-23 De ziel opnieuw  Dr. R. van Riessen 

25-03-23 Thomas a Kempis/ Bergklooster Dhr. B. Pierik 

19-04-23 Jiddische liederen Mevr. L. v.d.Berg 

 

Het is de bedoeling dat u zich voor de activeiteiten aanmeldt bij de betreffende 

contactpersoon.  Bij de betreffende kring vindt u het e-mail adres of 

telefoonnummer achter haar/zijn naam. We willen graag uw aanmelding zo 

spoedig mogelijk tegemoet zien.  

De betaling kunt u op de avond zelf doen of vooraf door het geld te storten op 

rekeningnummer:NL35INGB0005782724 t.n.v Commissie Vorming en Toerusting. 

Graag met vermelding van de activiteit(en) waarvoor u zich aangemeld hebt.   

De bijdrage voor de avond is inclusief de koffie/ thee. 
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BIJBELKRING 

Ook dit jaar houdt ds. W. Dekker weer een Bijbelkring. Op twaalf 

donderdagavonden komen we bij elkaar om ons over het Woord van God te 

buigen. We sluiten aan bij het Bijbelleesrooster dat in de Westerkerk gebruikt 

wordt. Dat betekent dat we stukken lezen uit de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel, 1 en 

2 Koningen, Daniel, Ezra, Nehemia en Job. Hoe leren we God kennen in deze 

gedeelten? En hoe kan dit ons geloof verrijken? 

Weet je welkom! 

 
 
Data   : Donderdag 22 september, 13  oktober, 27 oktober, 
                              10 november,24 november, 8 december, 12 januari, 
                              26 januari, 9 februari, 23 februari, 16 maart, 30 maart 
Tijd  : 19.30 uur.  
Locatie  : Westerkerk. 
Kosten  : bijdrage koffie 
Aanmelden  : Ds. Wilbert Dekker e-mail: ds.dekker@westerkerkkampen.nl  

 

 

mailto:ds.dekker@westerkerkkampen.nl
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GEÏNSPIREERD DOOR DE GODDELIJKE KOMEDIE 
 
Meer dan zevenhonderd jaar geleden schreef Dante Alighieri zijn meesterwerk 
'De Goddelijke Komedie'. Het is een gedicht van precies honderd hoofdstukken 
waarin Dante de hel, de louteringsberg en de hemel doortrekt, in het spoor van 
zijn geliefde Beatrijs. Op zijn pelgrimstocht komt hij tot dieper inzicht over zichzelf 
en de wereld om zich heen. Ds. Wilbert Dekker neemt je mee in de wondere 
wereld van Dante. Hij laat zien hoe het lezen van dit oude gedicht ook ons tot 
dieper zelfinzicht kan brengen. 
 
Mocht u zich de vorige keer aangemeld hebben, dan verzoeken we u zich opnieuw  
aan te melden. 
 

Datum   : Donderdag 6 oktober 2022 
Tijd   : 20.00 uur 
Locatie   : Westerkerk 
Inleider   : Ds. Wilbert Dekker 
Bijdrage  : € 5,- 
Contactpersoon : Alex van den Bos, avdbos65@gmail.com                         
                                             tel. 038-3312514 
 
                                  

mailto:avdbos65@gmail.com
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MET KIERKEGAARD DENKEN OVER DE LIEFDE 

 
Liefde is een van de grote thema's in het werk van de christelijke filosoof en 
schrijver Søren Kierkegaard (1813-1855). In 1847 publiceerde hij er een boek over: 
Daden van liefde. Of, in meer recente vertaling: Wat de liefde doet (Budel 2007) 
Voor Kierkegaard is liefde dus niet in de eerste plaats een emotie. Hij richt zich op 
het handelen, op dat wat de liefde doet. Wat is nu eigenlijk een daad van liefde?   
 
Deze korte cursus is een kennismaking met Kierkegaards denken over liefde. We 
lezen en interpreteren gezamenlijk teksten uit bovengenoemd boek (teksten zijn 
bij aanvang beschikbaar). Langs die weg maken we ook kennis met Søren 
Kierkegaard zelf: hoe wilde hij christen zijn? En waarom was liefde voor hem zo 
belangrijk?  
 

 
Data  : Donderdag 27 oktober en 3 november 2022 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : De Bron 
Inleider  : Dr. Renée van Riessen is filosoof en dichter. Ze doceerde 
                               filosofie aan de PThU en aan de Universiteit Leiden.  
Bijdrage : € 7,50 
Contactpersoon: Greetje Duitman, greetjeduitman@hotmail.com  
    tel. 038-3446373 

mailto:greetjeduitman@hotmail.com
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                                          , 
GOD’S ENGELEN EN WIJ 

 
Voor veel mensen is geloven dat engelen bestaan ongeveer hetzelfde als geloven 
in elfjes of feeën. Dat zijn sprookjesfiguren uit volksverhalen, ontsproten aan een 
levendige fantasie. Zo spelen engelen een rol in Bijbelse verhalen, die lang 
geleden ontstaan zijn in een totaal andere cultuur. In ons denkraam passen ze 
nauwelijks meer. Tegenwoordig kom je, als het over engelen gaat, al snel terecht 
in de schimmige kringen van het spiritisme en het occultisme. 
Toch heeft de moderne cultuur wel degelijk besef van engelen. In deze lezing 
worden eerst enkele voorbeelden belicht uit de schilder- en beeldhouwkunst, 
literatuur en muziek. Vervolgens komt de vraag aan de orde: wie zijn de engelen 
en wat doen ze? De Bijbel geeft slechts beperkte informatie over de 
engelenwereld, maar genoeg om deze vraag te beantwoorden. Ten slotte wordt 
aandacht besteed aan de rol die Gods engelen spelen in het dagelijks leven anno 
nu. Als engelen er nauwelijks meer in passen, is ons denkraam misschien te krap 
geworden. 

 
Datum  : Woensdag 9 november om 20.00 uur 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : Westerkerk 
Inleider  : Rob van Houwelingen, emeritus hoogleraar NT 
Bijdrage : €5,- 
Contactpersoon: Mirjam Hofman, mirjam.hofman@gmail.com  

mailto:mirjam.hofman@gmail.com
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ALS HET LEVEN EEN LAST IS 
 
De titel van een boek van Anselm Grȕn, waarin hij naar wegen zoekt om met 
moeilijke perioden en situaties in je leven om te gaan. De last kan te maken 
hebben met leed dat je overkomt zoals: ziekte,verlies van een dierbare …, 
overbelasting of depressieve gevoelens. 
Hoe vinden we daar een weg in…of hebben mensen daar een weg in gevonden? 
Kan de crisis soms ook een kans zijn? Gemakkelijk gezegd … je hebt het maar te 
doen. Wat helpt je daar bij? Kan het geloof daar steunend in zijn?  
In  twee bijeenkomsten willen we informatie/zienswijzen vanuit de psychologie en 
theologie delen en  vooral met elkaar in gesprek gaan. 
 
 
Datum  : Donderdag 10 november en 24 november 2022 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : Open Hof 
Inleiders : Ds. Lex Boot en Janna Bakering, psycholoog 
Bijdrage : €7,50 
Contactpersoon: Ds. L. Boot, ds.boot@openhofkampen.nl of 
                              Janna Bakering, jbakering@home.nl  M:06 10244986 

 

mailto:ds.boot@openhofkampen.nl
mailto:jbakering@home.nl
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FILM ADAM 
 

Wanneer de hoogzwangere Samia bij Abla aanklopt voor onderdak wil die haar 
eerst niet binnenlaten. Abla heeft het immers al zwaar genoeg als alleenstaande 
moeder van een achtjarige dochter in Casablanca. Maar uiteindelijk laat ze Samia 
toch binnen. Eerst in haar huis, dan in haar winkel (ze bakt broodjes) en tenslotte 
in haar hart. Dit regiedebuut van actrice Touzani, die ook het scenario schreef, is 
een mooie, ingetogen ode aan solidariteit en moederschap. Met sterke 
hoofdrollen van Azabal en Erradi, en veel aandacht voor de bijzonder smakelijk 
ogende gebakjes. 
 

Datum  : Donderdag 15 december 2022 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : De Bron 
Bijdrage : €5,- 
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk, gerhannevandijk@hotmail.com  
                                038-3377247 

 

mailto:gerhannevandijk@hotmail.com
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HET THOMAS EVANGELIE 
 
Het evangelie van Thomas is in 1945 gevonden bij Nag Hammadi in Zuid-Egypte. 
Het bevat 114 uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven. Voor een deel zijn 
het variaties op uitspraken en gelijkenissen die we ook kennen uit het Nieuwe 
Testament. Een ander deel sluit aan bij de gedachtewereld van het gnostisch 
christendom. 
 
Het eerste deel van de lezing zal ingaan op de ontdekking en de achtergrond van 
het Thomas-evangelie; in het tweede deel zal een aantal teksten nader worden 
behandeld. 
 
 
Datum   : Dinsdag 17 januari 2023 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : Open Hof 
Inleider  : Wim de Wolf uit Emmeloord 
Bijdrage : €5,- 
Contactpersoon: Netty Deen, n.deen@home.nl tel: 038 332 66 82 

 
 
 

mailto:n.deen@home.nl
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KENNISMAKEN MET CHRISTELIJKE MEDITATIE 
 
In onze opgejaagde tijd zoeken velen naar verstilling, en naar een weg van het 
hoofd naar het hart. Vormen van mindfulness of oosterse meditatie zijn populair. 
De christelijke traditie heeft echter ook een rijke waaier aan eeuwenoude 
meditatieve wegen in zich. Zij worden vandaag weer volop beoefend. Ze 
verbinden ons met ieders persoonlijke spirituele weg en omgang met God. Op 4 
dinsdagavonden begin 2023 gaan we vrijblijvend kennismaken met 5 vormen: de 
lectio divina, Ignatiaanse meditatie, contemplatief gebed en mantrameditatie, 
icoonmeditatie en loopmeditatie.   
Er is plaats voor maximaal 12 mensen. Dit is een gezamenlijke activiteit van De 
Levensbron en Commissie Vorming en Toerusting.  
 
Data  : Dinsdag 24 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april 2023 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : De Levensbron, Vloeddijk 62 Kampen 
Inleiders : Ds. Lex Boot en Ds. Anneke van de Velde 
Kosten  : Euro 5,- per avond  

Opgave bij  : Ds. Lex Boot, ds.boot@openhofkampen.nl  

Contactpersoon: Henk Riezebos, henk.riezebos@gmail.com, 06-15259861 
 
Aan te schaffen: Kleine gids voor christelijke meditatie (Lex Boot), ISBN 
9789023926481 
 
 

mailto:ds.boot@openhofkampen.nl
mailto:henk.riezebos@gmail.com
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DE GELOOFSBELIJDENIS VAN ERIK BORGMAN 
 
Zelfredzaamheid is een modern dogma, vindt hoogleraar theologie Erik Borgman. 
Een hele hoop mensen redden het niet in hun leven. “En uiteindelijk geldt dit voor 
ons allemaal.” Maar in die verlorenheid zijn wij toch niet verloren. “Er is een laag 
in de werkelijkheid waar je niet uit kunt vallen. ‘Niemand valt, of hij valt in uw 
handen’, dicht Huub Oosterhuis. En zo is het.” 
 
Met deze geloofsbelijdenis van Erik Borgman beginnen wij het nieuwe jaar 2023 . 
Een geloofsbelijdenis vol troost in deze onzekere tijden. De deelnemers aan de 
kring krijgen de geloofsbelijdenis thuis gestuurd en wij gaan daar samen o.l.v. Ds. 
Nelleke Beimers over van gedachten wisselen. 
 
Datum   :  Woensdag 25 januari 2023 
Tijd                   : 20.00 uur 
Locatie                :  De Bron  
Gespreksleider : Ds. Nelleke Beimers 
Bijdrage            : € 5,- 
Contactpersoon: Greetje Duitman, greetjeduitman@hotmail.com 
    tel. 038-3446373 
 
 
 

mailto:greetjeduitman@hotmail.com
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BIJBELS TAFELEN 

Geïnspireerd door het kookboek van Han Wilmink willen we met elkaar aan tafel 

gaan. We gaan aan tafel om te genieten van enkele gerechten uit de Joodse 

keuken. Met onze tafelgenoten willen we doorspreken over de betekenis van 

enkele Bijbelse verhalen voor ons leven nu. Naast dat we kunnen genieten van de 

gerechten die voor ons gekookt zijn, hopen we ook door onze ontmoeting elkaar 

te voeden. 

Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan dient u zich op te geven voor 1 januari 

2023. Eventuele dieetwensen kunt u daarbij doorgeven. 

Datum  :  Dinsdag 31 januari 2023 
Tijd  :  Inloop 17:45 uur – Aan tafel: 18:00 uur 
Locatie  :  Westerkerk 
Gastvrouwen :  Janna Bakering en Gerhanne van Dijk 
Bijdrage               : minimaal € 5, – maximaal € 10,- ( ter plekke betalen) 
Contactpersoon:  Gerhanne van Dijk, gerhannevandijk@hotmail.com                                            
                           038-3377247 

 

mailto:gerhannevandijk@hotmail.com
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DUURZAAM GELOVEN  
 

Klimaatverandering, plasticsoep, teruglopende biodiversiteit. Alarmerende 
berichten over milieuproblemen te over. Ze kunnen zomaar verlammen. Doet 
mijn bijdrage ertoe? Mag er dan niets meer? Prof. dr. Jaap Dekker adresseert de 
vraag hoe je als christen omgaat met de schepping, zonder hoop en vreugde te 
verliezen.  

 
Jaap   Dekker   is   predikant   binnen   de   Nederlands   Gereformeerde   Kerken,   
hoogleraar   Bijbelonderzoek   en christelijke identiteit aan de Theologische 
Universiteit Kampen|Utrecht en betrokken bij A Rocha Nederland. A Rocha is een 
wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods 
schepping.  
 
 
Datum  : Dinsdag 7 februari 2023  
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : Open Hof 
Inleider  : Prof. dr. Jaap Dekker 
Bijdrage : € 5,- 
Contactpersoon: Mirjam Hofman, mirjam.hofman@gmail.com  
 
 
 

 

mailto:mirjam.hofman@gmail.com
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FILMAVOND 
 
Een film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach. 
De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin met twee tieners, 
dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland.  
Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. De moeder  
werkt lange dagen in de thuiszorg, de vader heeft zijn baan in de bouw verloren. 
In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te 
krijgen in het gezin, besluit hij een franchisedeal te sluiten met een groot 
postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al 
snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat 
een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om 
de nek van het gezin.  
 
Data  : Donderdag 16 februari 2023  
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : De Bron   
Bijdrage : € 5,-  
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk,  gerhannevandijk@hotmail.com  
                               038-3377247 
 

mailto:gerhannevandijk@hotmail.com
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‘DE ZIEL OPNIEUW’ 
EEN AVOND PRATEN EN DENKEN OVER DE ZIEL 

 
 
Over dit onderwerp (De ziel opnieuw) heeft Renée van Riessen een boekje 
geschreven dat in 2013 is  verschenen. De hoofdlijn van dat boekje zal in een 
korte lezing worden toegelicht. Het doel is vervolgens om met deelnemers in 
gesprek te gaan over de vraag of en hoe we over onszelf kunnen denken als "ziel". 
Waarom is een benadering van jezelf als ziel belangrijk in het kader van het 
christelijk geloof? Wat zegt de Bijbel erover? Hoe verhoudt zich dat tot het 
filosofische perspectief op de ziel?   
 
 
 
Data  : Donderdag 9 en 16 maart 2023 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : De Bron 
Inleider  : Dr. Renée van Riessen 
Bijdrage : € 7,50 
Contactpersoon: Greetje Duitman, greetjeduitman@hotmail.com  
                               tel. 038-3446373 
 

 

mailto:greetjeduitman@hotmail.com
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BEZOEK BERGKLOOSTER EN MUSEUM OVER THOMAS A KEMPIS 

Op de Sint Agnietenberg, het huidige Bergklooster in Zwolle, werd eind 14e eeuw 

een klooster gesticht met als beroemdste bewoner Thomas á Kempis. Op de 

begraafplaats van het klooster werden kloosterlingen, maar ook buurtbewoners 

en inwoners van  Zwolle begraven. Na de reformatie en de afbraak van het 

klooster gingen buurtbewoners de begraafplaats onderhouden. 

Sinds kort is er ook een klein museum gewijd aan Thomas á Kempis. 

Wij krijgen een rondleiding over het oude gedeelte van de begraafplaats en 

bezoeken het museum gewijd aan Thomas á Kempis, waar wij ook een film over 

hem bekijken. 

 
Datum  : Zaterdagmiddag 25 maart 2023 
Tijd  :14.00 uur                                       
Locatie   : Begraafplaats Bergklooster, Bergkloosterweg 92 Zwolle 
Inleider  : Dhr. B. Pierik, beheerder begraafplaats  
Bijdrage : € 5,-  
Contactpersoon: Greetje Duitman,  greetjeduitman@hotmail.com 
                               tel 038-3446373 
 
Wij zullen over het vervoer overleggen. 

mailto:greetjeduitman@hotmail.com
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A SHTIM FUN HARTS: JIDDISCH VAN HART TOT HART 
 
In deze veranderende wereld, waarin het lijkt alsof iedereen recht tegenover 
elkaar staat zingt Lucette van den Berg een programma waarin de zachte tedere 
stem van het hart duidelijk doorklinkt. 
Het programma: ‘A shtim fun harts’ is een ode aan de liefde en de veerkracht van 
het hart, soms verstild, dan weer hoopvol en zelfs uitgelaten. Een programma vol 
passie, zelfreflectie en humor. Lucette zingt en begeleid zichzelf op de piano in 
traditionele en moderne Jiddische en Sefardische liederen van haar eigen hand, 
maar ook van Beyle Schaechter-Gottesman, Mikhoel Felsenbaum, met wie zij 
beide heeft samengewerkt en van anderen. 
 
Lucette van den Berg startte haar studie klassiek zang aan het conservatorium van 
Zwolle. Gaandeweg specialiseerde zij zich in de Jiddische taal en muziek. Zij volgde 
masterclasses bij specialisten op dit gebied in Weimar.  
 
Datum  : Woensdag 19 april 2023 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : wordt nader bekend gemaakt 
Bijdrage  : € 5,- 
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk, gerhannevandijk@hotmail.com  
                               038-3377247 

 

mailto:gerhannevandijk@hotmail.com
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