
Herbronning 
 

Op 15 februari meldde de regering dat de coronamaatregelen sterk afgeschaald kunnen worden. De 

geplande activiteiten in kader van de Herbronning die vanaf december waren stilgelegd, kunnen weer 

van start gaan en nieuwe activiteiten kunnen worden opgepakt. 

 

Voortzetting van reeds gestarte activiteiten 
Voor activiteiten die reeds in najaar 2021 van start waren gegaan en die nu een herstart maken, maken 

de cursusleiders afspraken met de deelnemers over de nieuwe data of voortzetting op de reeds 

geplande data. Dit geldt o.a. voor de cursussen: 

- Rond de Schrift 

- Aartsvader Jacob 

- Het verhaal van Mozes. Zijn verhaal- ook mijn verhaal 

- Mandalatekenen 

 

Nieuwe activiteiten 
De volgende 6  nieuwe activiteiten gaan de komende maanden van start.  Aanmelding kan digitaal  bij 

de betreffende cursusleider. Noteer de data ook alvast in uw agenda.  

 

1. Mannen en spiritualiteit 
In het voorjaar van 2022 kunnen we weer in 4 avonden met elkaar in gesprek 

over geloof en spiritualiteit. Dit keer aan de hand van het boek ‘Lekenpraat’ 

van Annemiek Schrijver en Hein Stufkens. 

In ‘Lekenpraat’ worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De 

auteurs bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan ze 

in eerste instantie denken: wat moet ik ermee of waar gáát dit over? 

Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende briefwisseling. 

Tijdstip 20.00-22.00 uur in de Petruskerk. 

De dinsdagen 15/3, 22/3, 5/4 en 19/4.  

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee). 

Opgave keesmaike@gmail.com of bekhuis-kint@planet.nl 

 

 

2. Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi Nacht 

Op zaterdag 19 maart 2022, de feestdag  van Sint Jozef, begint om 20.00 uur 

 ‘s avonds de Pax Christi nacht. De nacht duurt tot zondagochtend 08.00 uur.  

In totaal 12 uur lang momenten van stilte, meditatie en gebed. Met op de 

achtergrond 150 gezongen Gregoriaanse psalmen.  

De hele Pax Christi-nacht wordt gestreamd en is te bekijken op: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450.  

Wij zoeken nog enkele gastheren/gastvrouwen. Graag contact opnemen met 

Adri Appelman. U bent van harte welkom! U kunt zich voor 1 of 2 uurtjes 

aanmelden bij: a.j.w.appelman@treavalon.nl . Geen kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:keesmaike@gmail.com
mailto:bekhuis-kint@planet.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450
mailto:a.j.w.appelman@treavalon.nl


3. Sacrale dans: “Dansen naar Pasen toe” 
Sacrale dans is een dansvorm met een eigen karakter, waarbij je al 

bewegend tot bezinning komt naar aanleiding van een thema. Het thema 

krijgt een impuls door ‘een midden’. Door de gekozen muziek en de zich 

steeds herhalende danspassen ontstaat er een verbinding met jezelf, met je 

medemens, met de wereld. Een bijzondere ervaring. Danservaring is niet 

nodig. Iedereen wordt als vanzelf meegenomen in de kring.  

Ook dit jaar wil Jane Edelenbos, gediplomeerd docente, in de vastentijd 

ter voorbereiding op Pasen, weer 4 ochtenden met belangstellenden 

dansen. Een prima gelegenheid om kennis te maken met deze bijzondere 

dansvorm. Begeleiding: Jane Edelenbos.  

Datums: zaterdagochtend 19/3, 26/3, 2/4 en 9/4 

Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 10.00 – 11.30 uur.  Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. 

koffie/thee). Opgave: graag voor 1 maart bij Yvonne ten Hag:  b.hag1@chello.nl 

 

4. Film in de kerk: ‘First Reformed’ 
   

Kan God vergeving schenken?  

Die vraag wordt gesteld in de invoelende film 'First Reformed' door 

predikant Toller die in een geloofscrisis raakt. Hij is een voormalig 

legerpredikant wiens zoon is omgekomen tijdens de oorlog in Irak. 

Eerwaarde Toller leidt nu in het kleine stadje een mooie kerk, dat 

250 jaar oud is en gesticht is door Nederlanders. Na een dienst 

wordt zijn hulp gevraagd door een kerklid. Haar echtgenoot, een 

radicale milieuactivist, is in een depressie is geraakt.  

Wanneer Toller getuige wordt van een vreselijke tragedie, begint ook hij te worstelen met wie hij is. 

Gelooft hij wel in het juiste? Hoe moet het verder met de wereld? Die twijfel neemt buitengewone 

proporties aan. Mede omdat Toller verdachte zaken ontdekt waarbij zijn kerk blijkbaar betrokken is.  

Begeleiding: Anne-Marie Swater.   

Datum: dinsdag 29 maart 2022 

Plaats en tijd: Petruskerk, 19.30 uur.   Kosten: €2,50 (inclusief koffie en thee) 

Aanmelding: secretariaat Pax Christi:0320-250010 of a.swaterbuijs1@gmail.com  
 

5. Wat ons als Christenen verbindt. 
Het jaarthema van onze parochie luidt: ‘Zoeken naar verbinding’. 

In deze cursus zullen we aan de hand van verhalen uit de Schrift 

zien dat er al heel wat is dat ons bindt, maar waar we ons 

misschien niet zo bewust van zijn. Bewustwording daarvan kan 

ons helpen met andere ogen naar elkaar te zien en de verbinding 

met elkaar méér te gaan beleven. 

De cursus heeft twee bijeenkomsten rond telkens één tekst. 

Gezamenlijk zullen we stap voor stap de tekst, in zijn betekenis 

toen en nu voor ons, tót en ín ons laten komen. We brengen het 

stap voor stap in ons hart opdat het ons mag dragen. We delen onze ervaringen en waar nodig bidden 

we gezamenlijk voor elkaar. 

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee).  

Dinsdagavond 5 april en 19 april 20.00 uur tot 22.00 uur. Petruskerk Lelystad.  

Begeleiding: Anne-Marie Swater en Marijke van der Linden 

Opgave: marijkevanderlinden@live.nl 
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6. Paas/lente-workshop Mandalatekenen 

In de aanloop naar Pasen is het heerlijk om te tekenen en kleuren! 

Zeker tijdens de vastentijd is mandalatekenen een goede manier 

om tot rust te komen, inspiratie op te doen, meditatief bezig te 

zijn en iets moois te creëren!  

Tijdens deze speciale paas/lente-workshop ga je zelf een ontwerp 

opzetten en inkleuren, geïnspireerd op deze tijd van het jaar. Zelf 

meenemen van grijs potlood, gum, passer, liniaal, evt. 

kleurpotloden en 'onderkarton'  (achterkant van een schetsboek of 

groene snijmat) is wenselijk.  

Voor papier en kleurpotloden wordt gezorgd. Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer 

Datum: zaterdag 9 april van 13.30 tot 15.30 uur. Plaats: Ludgeruskerk  Dronten 

Kosten: € 10,00  (incl. koffie/thee met wat lekkers) 

Opgave vooraf : familie@vanesterik.com   of tel: 0320-230407 

 

 

Werkgroep volwassenencatechese 
Peter Dekker p.dekker10@chello.nl  

 
Agenda 
 
Maart 
15. Mannen en spiritualiteit. Petruskerk Lelystad 20.00 uur. 
19. Sacrale dans. Petruskerk Lelystad 10.00 uur. 
19. Meditatieve Gregoriaanse Pax Christinacht. Petruskerk Lelystad 20.00 uur. 
29. Film in de kerk. Petruskerk Lelystad 19.30 uur 
 
April  
5. Wat ons als Christenen verbindt. Petruskerk Lelystad 20.00 uur 
9.  Paas/lente-workshop Mandalatekenen. Ludgeruskerk Dronten 13.30 uur. 
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