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  Pax Christi geloofsgemeenschap  
  van de H.Norbertusparochie 
 
  Secretariaat : Botter 39-05  8243 KA Lelystad (in de Petruskerk) 
  Geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur 
  Telefoon: 0320-250010 
  E-mail: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl  
  Website: www.parochienorbertus.nl 
 
 
 
 
  Ontvangt u nog niet de digitale nieuwsbrief van de Pax Christi geloofs- 
  gemeenschap? Meld u dan aan via: pax.christi.nieuwsbrief@gmail.com 
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                                 NORBERTUSPAROCHIE                                                                                                                                                                                                                                                       
                     PAX CHRISTI GELOOFSGEMEENSCHAP 
                                          LELYSTAD 

 
                               Bij het boekje ‘Herbronning’. 
                           Bijlage bij ‘De Oversteek’ sept. 2019 
 

Met dit boekje ‘Herbronning’ willen wij u als parochianen van de 
Norbertusparochie informeren over de activiteiten in het nieuwe 
pastorale seizoen en het programma Catechese voor 
Volwassenen.  

 

Er is veel te doen in onze parochie: er zijn veel activiteiten om ons geloof te 
beleven en te verdiepen. Het jaarthema ‘Samen onderweg naar morgen’ nodigt 
ons uit na te denken over de nabije toekomst van onze krimpende 
geloofsgemeenschap en hoe wij daar zelf een bijdrage in kunnen leveren. Het 
aantal pastores neemt af, het vrijwilligerscorps vergrijst. We zullen nieuwe 
wegen moeten gaan om een aansprekende inspirerende geloofsgemeenschap 
te kunnen blijven.  Het uitgebreide ‘cursus’aanbod catechese voor volwasse-
nen kan ons inspireren bij het zoeken naar de juiste weg naar de toekomst.  
 

Er wordt door vrijwilligers en pastores veel werk gemaakt van verdieping van 
ons geloof via cursussen, impulsavonden, gespreksgroepen, etc. Afgelopen 
jaar waren er bijna 500 deelnemers aan het herbronnings-programma  We 
hopen dat er ook komend jaar weer goede belangstelling zal zijn.  
 

Er zijn twee edities van dit boekje. In het boekje van de Pax Christi 
geloofsgemeenschap zijn ook hun jaarthema en alle activiteiten in het komende 
jaar opgenomen. De boekjes worden ingesloten bij de Oversteek. Als u de 
Oversteek digitaal ontvangt zult u ook dit boekje ‘Herbronning’ digitaal 
ontvangen. Voor Nunspeet/Elburg/’t Harde liggen er boekjes in de kerk.  
 

Wij hopen dat dit boekje uitdaagt tot deelname aan activiteiten en cursussen,  
Bewaar dit boekje om het ook in het seizoen te kunnen raadplegen. 
 
 

In dit boekje vindt u: 

 Inleiding en inhoudsopgave Pg.3 

A Jaarthema  Pax Christi geloofsgemeenschap Pg.4 

B 
 
 

Activiteiten in de Pax Christi geloofsgemeenschap 
B1 Activiteiten algemeen 
B2 Activiteiten voor de jeugd. 

 
Pg.6 
Pg.11 

C Programma Catechese met Volwassenen Pg.15 

D Andere Herbronningsmogelijkheden Pg.29 

E Overzicht ‘cursus’programma Pg.30 
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 JAARTHEMA 2019-2020 
‘SAMEN ONDERWEG NAAR MORGEN’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit jaarthema hebben we de nabije toekomst voor ogen waarbij er van ons 
allen inzet gevraagd gaat worden om onze geloofsgemeenschap voor te 
bereiden op een krimpende gemeenschap die mogelijk nog meer zelfstandig 
zal moeten functioneren. Uiteraard kunnen we nu nog leunen op ons 
Pastoresteam, het Norbertusbestuur en (in mindere mate) de andere 
Geloofsgemeenschappen. We hopen dat dit nog lang het geval mag en kan 
zijn! En gelukkig zijn er nog vele vrijwilligers actief in de Pax Christi- 
geloofsgemeenschap die zorgen voor allerlei activiteiten voor jong en oud. 
Maar we moeten alert blijven en het vrijwilligerscorps blijven aanvullen en 
vernieuwen. Dat is een oproep aan ons allen! 
 

Op onze weg naar de toekomst zullen we meer moeten samenwerken en 
duidelijker moeten communiceren waar onze toekomst ligt. Vanzelfsprekend 
staan hierbij ons geloof in Jezus Christus, de traditie van de RK Kerk en de 
Bijbel centraal.  
 

Laat dit een oproep zijn om aan de hand van ons jaarthema regelmatig bij de 
vieringen in onze kerk, bij onze cursussen, presentaties en vergaderingen, na 
te denken en samen te praten over de actie die nodig is om de beleving van 
ons geloof, zowel gezamenlijk als individueel veilig te stellen voor onze 
toekomst en die van onze kinderen! 
 
Pastoraatsgroep Pax Christi geloofsgemeenchap 
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Toelichting bij de tekening door de tekenaar Felix Guérain. 
 

Het jaarthema “Samen onderweg naar morgen”, heb ik afgebeeld als sprong 
naar voren maken. Want om een verre sprong te maken zijn Kracht en Energie 
nodig. Dat is  precies wat ons geloof en onze kerk zo goed kunnen gebruiken… 
Kracht en Energie! 
We willen niets liever dan onze prachtige parochie en fraaie kerk doorgeven 
aan volgende generaties. 
 
Ik geef het toe.., bij springen weet je nooit precies.., hoe hoog je zult gaan, hoe 
ver je zult komen en hard je op de grond zult vallen, maar de tijd van 
afwachten is voorbij. Aan een lege kerk heeft niemand iets! Hooguit de 
projectontwikkelaar. 
En helemaal zonder risico’s kunnen we nu eenmaal niet onderweg naar 
morgen gaan. Op reis gaan er vaak dingen mis. Maar er is veel talent onder de 
medeparochianen en dat geeft vertrouwen. 
Bij onze tocht telt iedereen mee, we gaan tenslotte SAMEN onderweg en laten 
niemand achter. De vrijwilligers, de zieken, de ouderen, maar ook de jeugd en 
de nieuwe mensen die naar verdieping zoeken.., we hebben iedereen hard 
nodig. 
Zelf vind ik dat we een prachtige geloofsgemeenschap hebben, een 
gemeenschap van liefde, warmte en loyaliteit. 
Wie kan zonder!!! 
 

Ook veel van de voor ons zo belangrijke symbolen heb ik een plaatsje gegeven 
op de tekening. Daar staat helaas ook een euroteken bij. Dat is geen symbool 
maar staat voor de realiteit, geen geld geen kerkgebouw zo simpel is dat. 
 

Boven de Petruskerk heb ik een witte duif getekend. 
Metafoor voor Vrede en Wijsheid. 
 

Kijk.., dan hebben we toch een soort van garantie voor de toekomst, 
zodat we met vertrouwen samen aan onze weg naar morgen kunnen beginnen. 
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ACTIVITEITEN IN DE PAX CHRISTI 
GELOOFSGEMEENSCHAP 
 

Houd voor alle actuele informatie over de volgende 
activiteiten altijd De Oversteek, de nieuwsbrief of website in 

de gaten. 
 
B1 ALGEMENE ACTIVITEITEN  
 

Startzondag op zondag 8 sept. om 11.00 uur.  
In en na afloop van deze viering, bij de opening van het nieuwe pastorale jaar, 
kunt u kennis nemen van alle activiteiten en cursussen die er het komende jaar 
georganiseerd worden.  
 

Welkom aan nieuwe parochianen. 
Nieuwe parochianen worden uitgenodigd voor een welkomstbijeenkomst 
(2x/jaar) na de zondagviering voor kennismaking en informatie over de 
parochie.  
 

Oecumenische vieringen.  
In samenwerking met de Protestantse gemeente Lelystad www.pg-lelystad.nl 
zijn er jaarlijks 3 oecumenische vieringen, afwisselend in de Ontmoetingskerk 
en de Petruskerk. De data voor het komende jaar zijn: 22 sept.(Vredesweek), 
19 jan.  (Week van gebed) en 14 juni  (Fairtrade). Daarnaast zijn er 2 maal per 
jaar bijzondere vieringen: o.a. 1 dec.  Taizeviering. Een gezamenlijke werk-
groep bereidt deze vieringen voor.  
 

Waterwijkvieringen 
Deze oecumenische vieringen zijn in 1987 voortgekomen uit een behoefte 
vanuit de Waterwijk. De Waterwijk werd toen gekenmerkt door sociale armoede 
en eenzaamheid. Inmiddels is hier het een en ander - gelukkig - veranderd, 
toch voorzien de vieringen nog steeds in een behoefte gelet op het aantal 
kerkgangers. Streven is om de vieringen laagdrempelig en interactief te 
houden.  Voorgangers komen uit de Ontmoetingskerk/PKN, de Petruskerk en 
andere gemeenten.  
De data voor de vieringen zijn zondag 15 sept, 3 nov, 15 dec, 2 febr, 29 maart 
en 17 mei, en beginnen om 10.30 uur, in basisschool Driestromen-
land  Voorstraat 336. Voor en na de vieringen is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en een kop koffie of thee te drinken. Het thema van de vieringen 
voor 2019-2020 is “Zonder beelden sprak Hij niet tot jou en mij”. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Contactpersoon voor onze geloofs-
gemeenschap is Willem van der Burg, tel. 227516. 
 

Eucharistieviering met ontmoeting voor senioren  
Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Seniorenpastoraat een viering 

http://www.pg-lelystad.nl/


7 

 

voor de senioren in onze geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom. Na de 
viering is er een gezellig samenzijn. De eerstvolgende viering is op vrijdag 4 
oktober om 14.15 uur in de Petruskerk. Vanaf 13.30 uur is de kerk open. De 
volgende viering is in de maand april.  80-plussers worden vooraf bezocht en 
 persoonlijk uitgenodigd. Zo nodig kan voor vervoer worden gezorgd. 
  

Roze viering op zondag 13 okt.  
Op deze zondag zal in Lelystad een Roze viering worden gehouden in de 
Ontmoetingskerk. De viering begint om 16.00 uur. 
In deze viering is ruimte voor verhalen, het aansteken van het licht, samen 
zingen en stil zijn. De viering is bedoeld voor iedereen: homo of hetero, bi, 
transgender of nog in dubio. Lid van een kerk of niet (meer). Uit Lelystad of 
daarbuiten. We willen elkaar ontmoeten, luisteren, zingen en vieren. Kom zoals 
je bent, want zo ben je welkom; je bent uniek en waardevol, wat je seksuele 
voorkeur ook is. Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten.  
Wil je zelf mee helpen in de voorbereiding van een roze viering dan ben je van 
harte welkom. Aanmelden kan via info@bureaugelijkebehandeling.nl 
 

Allerzielenviering 2 nov. 
In de viering van Allerzielen op zaterdag 2 november om 19.00 uur gedenken 
we onze doden in een viering met symbolen. We noemen de namen van hen 
die dit jaar zijn gestorven. Er is gelegenheid de namen van overleden familie-
leden en vrienden op te schrijven op lijsten die tijdens de viering in een mand 
op de gedachtenistafel staan. We branden lichtjes voor hen; lichtjes van hoop, 
van eeuwig licht en verrijzenis. Iedereen is welkom. De families die afgelopen 
jaar afscheid hebben genomen van een dierbare worden persoonlijk 
uitgenodigd. Zij krijgen aan het einde van de viering het gedachteniskruisje 
overhandigd. Na de viering is er koffie en kunnen we nog even napraten. 
 

Rouwbegeleiding 
De werkgroep persoonlijk pastoraat organiseert bijeenkomsten over rouwver-
werking. Mensen die een dierbare hebben verloren worden hiervoor persoonlijk 
benaderd. Zo’n groep bestaat uit ca. 6 personen en komt ca. 5 x bijeen. 
 

Bezoek Persoonlijk Pastoraat 
Vrijwilligers van de Werkgroep Persoonlijk Pastoraat hebben als doel zorg te 
dragen en aandacht te geven aan medeparochianen. Er wordt meestal op 
verzoek een bezoek gebracht, waarbij er een luisterend oor is of een gesprek 
over wat u bezig houdt ten aanzien van de kerk en het geloof. Aanleiding is 
vaak het verlies van een dierbare.  
 

Gemeenschappelijke ziekenzalving 
Eenmaal per jaar is er een gemeenschappelijke ziekenzalving in de kerk. 
Parochianen die in een kwetsbare fase zijn gekomen door ouderdom en/of 
langdurige ziekte, worden in de gelegenheid gesteld in een 
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gemeenschappelijke viering het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. 
Dit sacrament wordt in een eucharistieviering door een priester uit onze 
parochie toegediend, waarbij partner, kinderen of familie ook van harte welkom 
zijn. De datum wordt bekend gemaakt via de Oversteek, mededelingen in de 
kerk en de verzorgingshuizen. Nadat u zich heeft aangemeld, wordt u bezocht 
door één van de leden van het Persoonlijk Pastoraat en wordt u nader 
geïnformeerd. 
 

Toetreden tot de Katholieke kerk 
Als u zich thuis voelt in onze geloofsgemeenschap en graag officieel wilt 
toetreden tot het Katholieke geloof dan kunt u zich  melden bij ons secretariaat 
In persoonlijke gesprekken wordt u dan voorbereid op dit eerste sacrament. Als 
u gedoopt bent in een protestantse kerk hoeft u niet opnieuw gedoopt te 
worden. Wel kunt u dan toetreden middels het sacrament van het Vormsel. 
 

Internationale Vieringen  
De Pax Christi geloofsgemeenschap organiseert tweemaal per jaar een inter-
nationale viering in de Petruskerk. Onze geloofsgemeenschap kent veel leden 
die hun roots in het buitenland hebben. In deze vieringen is er vooral aandacht 
voor de tradities, rituelen en liederen uit alle geboortelanden. Geen viering voor 
"buitenlanders" alleen, want deze vieringen zijn inspirerend en verrijkend voor 
alle parochianen. Na de vieringen kunnen we elkaar ontmoeten onder het 
genot van vele internationale hapjes. We kunnen van elkaar leren en zo 
integratie bevorderen. 
 

Engelstalige vieringen 
Naast de wekelijkse vieringen is er elke 2e zondag van de maand om 15.00 uur 
in de Petruskerk een Engelstalige eucharistieviering met een buitenlandse 
priester.  
 

Kerstpakkettenactie  
In onze geloofsgemeenschap organiseren we elk jaar een kerstpakketten-actie. 
We willen mensen die het financieel moeilijk hebben, of die om andere reden 
een moeilijke tijd doormaken, steunen en een hart onder de riem steken met 
een kerstpakket of attentie. We vragen de leden van de geloofsgemeenschap 
om daartoe hun ontvangen kerstpakket hiervoor geheel of gedeeltelijk beschik-
baar te stellen. Ook kan men zelf een pakket maken of gewoon wat (houdbare) 
boodschappen inleveren. Men kan de actie ook altijd financieel steunen op 
NL08RABO0337603464 t.n.v. Norbertus Kerstpakketten KESA. In De 
Oversteek leest u t.z.t. meer over de actie en waar en wanneer u uw pakket of 
producten kunt afgeven.  
 

Kerst-inn 
Op 2e kerstdag wordt er samen met de Protestantse gemeente een Kerst Inn 
georganiseerd in de Ontmoetingskerk. We willen die dag een ontmoetingsplek 
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bieden aan mensen die behoefte hebben om er even uit te zijn met de Kerst. 
Een werkgroep bestaande uit leden van beide kerken organiseert het. De 
kinderen kunnen knutselen, tekenen, en er wordt voorgelezen. Er is muziek en 
dans, men kan schaken en dammen tegen een simultaan speler of meedoen 
aan de bingo. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen. Er zijn hapjes en 
drankjes en een gezamenlijk kerstdiner. Over de hele dag gerekend zijn er zo’n 
200 tot 250 bezoekers. Aan de maaltijd nemen 80 tot 120 mensen deel. 
Iedereen is welkom, kerkelijk of niet. 
 

Week van gebed, 19 t/m 26 januari 2020 
Het materiaal voor de Week van gebed voor de eenheid wordt in 2020 
aangereikt door christenen op Malta. De Bijbeltekst komt uit Handelingen 27: 
18 - 28: 10. Daarin wordt de zeereis van Paulus naar Italië beschreven, 
gevolgd door zijn schipbreuk en verblijf op Malta. De centrale tekst vormt 
Handelingen 28: 2 die de opvang van de schipbreukelingen door de Maltezers 
beschrijft. Meerdere kerken in Lelystad nodigen u dan van harte uit om één of 
meer gebedsbijeenkomsten (elke avond in een andere kerk) bij te wonen en 
samen met andere christenen te bidden. De week begint met een 
oecumenische viering op zondag 19 januari in de Ontmoetingskerk 
 

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd   
De veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Een tijd om zelf bewust 
bezig te zijn met het maken van keuzes. Wat kunnen we zelf doen en laten 
voor een ander, voor een betere wereld. In deze tijd worden er samen met de 
Protestantse Gemeente Lelystad zes sobere maaltijden gehouden waarbij we 
ons hierop bezinnen. Onze weg daarin zoeken, elkaar in dat zoeken herkennen 
en bemoedigen. Deze sobere maaltijden zijn beurtelings in de Petruskerk en de 
Ontmoetingskerk op vrijdagavond van 18 tot 19 uur. 
 

Kleine Geloofsgemeenschappen in Lelystad (KGG’s) 
Al vele jaren zijn er groepjes van parochianen die elkaar met regelmaat 
(afwisselend) thuis bij één van de deelnemers ontmoeten en met elkaar 
ervaringen uitwisselen over geloof en leven. Dit kan door bezinning en 
verdieping vanuit Bijbelverhalen of vanuit een gezamenlijk gekozen boek. Dit 
schept gelegenheid om vrijelijk met elkaar te spreken, hoe je nu als christen in 
deze maatschappij leeft en je je geloof kan verdiepen.  
Eenieder is welkom om eens een kijkje te komen nemen. 
1) Dinsdagavond-groep komt de 2e en 4e dinsdag van de maand bij elkaar 
Contact: Bonita Klinge: m.klinge2@kpnplanet.nl 
2) Woensdagavond-groep komt de 2e en 4e woensdag van de maand bij 
elkaar. Contact: Angela Rameijer: g.rameijer@gmail.com 
3)Groep van Gabi van Moppes en Annie Boon; komt eens per maand samen. 
Contact: Gabi van Moppes: vanmoppes@qmail.com  
 

mailto:m.klinge2@kpnplanet.nl
mailto:g.rameijer@gmail.com
mailto:vanmoppes@qmail.com
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Inzamelen voedsel voor voedselbank – 2e zondag vd maand  
Voedselbank  ‘De Korenaar’ zet zich in levensmiddelen te organiseren voor 
mensen die niet in hun dagelijks onderhoud kunnen voorzien. Wij kunnen 
bijdragen door iets van onze overdaad af te staan. Elke 2e zondag van de 
maand kunnen we houdbare levensmiddelen afgeven in de kerk. 
 

Film kijken thuis 
De Pastoraatsgroep organiseert ook evenals voorgaande jaren weer 
filmavonden op de zolder bij Richard en Petra waarbij  we met elkaar een 
goede film bekijken en nabespreken onder het genot van een hapje en een 
drankje. Aanmelden kan via e-mail: filmclub@parochienorbertus.nl 
Het programma voor komend seizoen ziet er als volgt uit: 
Vrijdag 18 okt. ‘Roma’, vrijdag 15 nov.‘Greenbook’, vrijdag 31 jan. ‘Boy erased’, 
vrijdag 27 mrt.  ‘I Daniel Blake’. En als toegift op een vrijdag in mei ‘Mon Dieu 2’ 
 

’Kunst’ in de kerk 
Wie zou in de mini gang ‘kunst’ ten toon willen stellen dat raakvlakken heeft 
met ons kerk zijn. Dit is het eerste gedeelte van de gang in de Petruskerk.  
U kunt contact opnemen via kink@parochienorbertus.nl 
We hopen op inspirerende tentoonstellingen. 
 

WhatsApp groep Pax Christi Lelystad 
De geloofsgemeenschap heeft een WhatsApp groep o.a. voor 
informatie over de viering van komende zondag. Aanmelden 
kan via: whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl  Meer info op 
https://parochienorbertus.nl/whatsapp (ook voor de spelregels) 
 

Weggeefhoek 
Bij de entree van onze Petruskerk hangt links aan de muur ons weggeefbord. 
Hierop kunt u allen uw overtollige spullen gratis aanbieden aan anderen, die 
deze spullen juist kunnen gebruiken. Plaats een duidelijke tekst, zo mogelijk 
met foto, en uw naam of telefoonnummer. Na contact kan de vrager de spullen 
gratis bij de aanbieder ophalen.  
 

PaxChristi nieuwsbrieven 
Met enige regelmaat verschijnt er binnen de Pax Christi geloofsgemeenschap 
een nieuwsbrief. Hierin staan actuele data voor te starten activiteiten en ander 
nieuws vanuit onze geloofsgemeenschap. Wilt u ook graag een nieuwsbrief in 
uw email box ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via de website: 
https://parochienorbertus.nl/nieuwsbrieven 
 
 

 
 

mailto:filmclub@parochienorbertus.nl
mailto:kink@parochienorbertus.nl
https://parochienorbertus.nl/whatsapp
https://parochienorbertus.nl/nieuwsbrieven
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B2. Activiteiten voor kinderen en jongeren  
 

Kinderdoop 
De werkgroep kinderdoop verzorgt de voorbereiding van de ouders die hun 
kind willen laten dopen. Daartoe komt men samen met de doopheer  één 
avond met de ouders bijeen voor bezinning op wat het sacrament betekent. Bij 
de viering van het doopsel is de werkgroep op de achtergrond aanwezig.  
De doopvieringen vinden zo’n 5 à 6 keer per jaar plaats in de Petruskerk. 
Opgave via het secretariaat 0320-250010. 
 

Doopduifjes 
Voor iedereen die gedoopt wordt in de Petruskerk wordt een ‘Doopduifje’ 
gemaakt met daarop de naam van de dopeling en datum van de doop. Tijdens 
de viering wordt het duifje opgehangen op het doopduifjestableau. 
Op zondag 12 januari 2020 vieren we de Doop van de Heer en worden de 
doopduifjes uitgereikt aan iedereen die in het afgelopen jaar gedoopt is. De 
dopelingen of hun ouders worden uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te 
zijn en het doopduifje in ontvangst te nemen.  
 

Crèche 
Voor de allerkleinsten onder ons, van 0 t/m 5 jaar, is er op aanvraag en bij 
speciale vieringen crèche in de vorm van "Kom in de Kring". We komen bijeen 

rond een vlam, bloem en een doos. We zingen een lied, 
luisteren naar een verhaal uit een prentenboek, maken een 
knutsel en spelen samen. We sluiten af met een gebedje, en 
ons prachtige uitzicht op de kerkvijver zorgt er elke keer weer 
voor verrassingen. 
In de oversteek, op de site en aan de poster bij de voordeur 
van de kerk kunt u de data van “Kom in de Kring” vinden.  

Er is ook plaats voor uw baby (er is een box aanwezig), wel graag zelf voor 
luiers en een set verschoning zorgen. Bijzonderheden of allergie graag even 
melden. Geef uw emailadres op dan kunnen we per mail een vrijblijvende 
uitnodiging toezenden. komindekring@parochienorbertus.nl 
 

Kindje wiegen 
Op 2e kerstdag is er kindje wiegen. Dit is een kerstviering voor de allerkleinste 
kinderen (van 0-6 jaar) En de overige familieleden zijn ook van harte welkom. 
Op een leuke en pakkende manier wordt aan de kinderen het kerstverhaal 
verteld. Elk jaar wordt de geboorte van Jezus gevierd en elk jaar net weer even  
anders. Het blijft een verrassing hoe we het dit jaar doen.  
Na afloop wordt het gevierd met beschuit met muisjes. Ben je nieuwsgierig? 
Kom het mee vieren op 26 december om 11.00 uur. 
 
 

mailto:komindekring@parochienorbertus.nl
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Kinderwoorddienst (KWD) 
Vrijwel iedere zondag is er tijdens de viering een samenzijn voor de kinderen, 
de Kinderwoorddienst. Aan het begin van de viering worden de kinderen 
uitgenodigd om begeleid door Het Licht naar hun eigen ruimte te gaan waar zij 
zullen luisteren naar een verhaal uit de kinderbijbel, samen knutselen en met 
elkaar praten over de lezing. Tijdens gezinsvieringen blijven de kinderen 
gewoon in de kerkzaal. 
 

Jeugdcatechese 
In de Petruskerk wordt al meer dan 10 jaar jeugdcatechese gegeven. 
We werken met het project: ”Licht op ons pad”.(www.hetlichtoponspad.com). 
Hierbij krijgen de kinderen een werkboek dat 2 jaar beslaat. 
Er zijn 2 catechese groepen,  
1 voor de basisschool kinderen van groep 5 t/m8 
en 1 voor de jongeren van de middelbare school. 
De bijeenkomsten voor groep 5/8 vinden 8 keer 
per jaar plaats tijdens de zondagochtendviering. 
Voor de jongeren van de middelbare school worden bijeenkomsten 
gepland op 8 vrijdagavonden per schooljaar. Van 20.00 tot 21.30 uur. 
Wij vragen €12.95 voor het werkboek dat we 2 jaar gebruiken. 
Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de jeugdcatechese (of heeft u 
vragen), mail naar kindercatechese.lelystad@parochienorbertus.nl.  
Opgave graag voor 15 september 2019. 
Werkgroep jeugdcatechese, Petra, Veronique, Marloes en Carolien. 
 

Palmpaasstokken maken 
Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om met ons een Palmpasenstok te 
maken. Het wordt een gezellige middag met leuke verhalen en creatieve 
bezigheden. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 4 april 2020 van 14.00 
tot 15.30 uur in de Petruskerk.  
 

Eerste Heilige Communie  
Beste allemaal, heb je je communie nog niet gedaan en je zit in groep vier (of 
hoger!) van de basisschool? Dan is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om je 
communie te gaan doen. De datum hiervoor ligt nog niet vast, maar zal ergens 
in April of Mei zijn. Als je staat ingeschreven in de parochie, en 7 jaar bent, dan 
ontvang je automatisch van de werkgroep een uitnodiging voor een informatie-
avond. Deze zal plaatsvinden in oktober. Mocht je nog niet staan ingeschreven 
in de parochie (of ouder dan 7 zijn), maar wel de communie willen doen, laat je 
ouders/verzorgers dan een mail sturen naar: 
eerstecommunie.lelystad@parochienorbertus.nl 
 

Als leidraad hebben we een heel leuk project genaamd “Blijf dit doen”. Samen 
met jullie en jullie ouders/verzorgers werken we in een aantal maanden naar de 

http://www.hetlichtoponspad.com/
mailto:kindercatechese.lelystad@parochienorbertus.nl
mailto:eerstecommunie.lelystad@parochienorbertus.nl
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eerste communie toe. Dit doen we door middel van verschillende bijeen-
komsten, zowel met de ouders, maar vooral met jullie. Na de Eerste Heilige 
Communie wordt het project gezamenlijk afgesloten. Zoals de titel van het 
project al aangeeft, hopen wij dat het traject naar de Eerste Heilige 
Communieviering (en de Eerste Heilige Communie zelf!), een eerste stap is. 
We zien je daarna nog graag terug in de kerk!  
 

Vormsel 
Als je bent ingeschreven bij de parochie word je op basis van geboortejaar 
vanzelf uitgenodigd maar je mag je ook zelf aanmelden, e-mail:  
vormsel.lelystad@parochienorbertus.nl 
Er wordt gewerkt met het project ‘In vuur en vlam”.  
 

Theaterweekend voor de jeugd,  
In het weekend  van 4 t/m 6 oktober  wordt er een Theater-weekend georga-
niseerd in de Ontmoetingskerk, voor de jeugd vanaf 12 jaar. Het is een zeer 
gezellige activiteit, zeker aan te bevelen. Voor opgave en aanmelding houd de 
site http://www.pg-lelystad.nl/jeugdweb/jongeren.html in de gaten.  
Ook is er behoefte aan begeleiding, dus ouders schroom niet! 
 

Dive the City. 
Een interkerkelijke jeugdactiviteit 8/9/10 november  voor de jeugd van 12 jaar 
en ouder. Met een groep leeftijdsgenoten ga je samen activiteiten doen en 
klussen opknappen voor onze kwetsbare - hulpbehoevende - medemens in 
onze eigen stad “Lelystad”. O.a: tuin opknappen, ramen lappen, fruit tasjes 
ronddelen, voetballen met jeugd uit de wijk, pannenkoeken bakken, bingo 
organiseren. Super gezellig, een ervaring om nooit meer te vergeten. Volg de 
site http://www.divethecity.nl of https://www.challengeup.nl/dive-the-city-2019/ 
 

Filmavond voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Sinds 2014 worden er filmavonden voor de jongeren van het voortgezet 
onderwijs gehouden. Jongeren van heel de Norbertus parochie zijn welkom. 
Samen kijken we in de Petruskerk een film op de beamer, daarna praten we na 
over de film of over andere zaken die ons bezig houden. Het is een leuke en 
goede manier om met jongeren samen te komen. 
Als je interesse hebt kun je je opgeven via: jongeren@parochienorbertus.nl 
en krijg je een persoonlijke uitnodiging via de mail, met welke film we gaan 
kijken en wanneer. 
 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
Op donderdag 21 mei 2020 is het Hemelvaartsdag, dan gaan jeugd en 
volwassenen samen in alle vroegte op pad. We vertrekken om 6.00 uur, staan 
stil bij de betekenis van Hemelvaart, beleven een meditatief moment en 
nuttigen samen van de door onszelf meegebrachte spijzen voor het ontbijt. Ben 

mailto:vormsel.lelystad@parochienorbertus.nl
http://www.pg-lelystad.nl/jeugdweb/jongeren.html
http://www.divethecity.nl/
https://www.challengeup.nl/dive-the-city-2019/
mailto:jongeren@parochienorbertus.nl
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je nieuwsgierig van aard, houd je van een avontuurlijke activiteit, geschikt voor 
alle leeftijden, wandel gezellig met ons mee.  
 

Kerkuitje voor de jeugd 
Ook komend jaar zullen we een uitje organiseren voor alle jeugd  die betrokken 
is bij de jeugdactiviteiten van de Petruskerk. Voor de kinderen van 4-12 jaar 
komt er een leuke dag weg en voor de jeugd van 12-16 jaar  zal er weer een 
nacht gekampeerd worden. De invulling ervan blijft nog een verrassing, maar 
gegarandeerd hebben we veel plezier en gezelligheid. Er zal voldoende 
ervaren begeleiding aanwezig zijn.  
 

Gezinskoor Kikolé 
Vind je zingen erg leuk, dan ben je vanaf 6 jaar van harte welkom bij het 
gezinskoor. Je leest het goed, gezinskoor, waar ook ouders welkom zijn. 
Ongeveer eens in de 6 weken zingen we in een viering. 

We repeteren op vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. Aan het eind van het seizoen sluiten we het jaar af met een uitje.  

 

 Wees welkom  
 
 
 
Houd voor alle nadere informatie van bovengenoemde activiteiten altijd De 
Oversteek, de nieuwsbrief of website in de gaten. 
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CURSUSAANBOD CATECHESE  
VOOR VOLWASSENEN 
 
 
 

Ook in het seizoen 2019-2020  nodigen wij u weer van harte uit  op onze 
bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter verdieping van uw 
(geloofs)leven en voor ontmoeting met andere bezoekers.  
- Aanmelding: Voor een goede organisatie is het dringend gewenst dat u zich 
uiterlijk één week voor aanvang (liefst eerder) van de bijeenkomsten opgeeft 
voor deelname. Bij elke ‘cursus’ is daartoe een telefoonnummer en e-mailadres 
vermeld en het kan ook via de parochiewebsite (zie onderaan)  
- Locatie: Om onnodig reizen te voorkomen, proberen wij de bijeenkomsten 
daar te houden, waar de meeste deelnemers vandaan komen.  
- Vervoer: Mocht u geen vervoer hebben, neemt u dan s.v.p. contact op met de 
begeleid(st)er van de betreffende ‘cursus’. Hij/zij zoekt dan naar een oplossing.  
- Bijdrage: Indien het geen belemmering is, vragen wij van de deelnemers een 
financiële bijdrage voor de gemaakte kosten. Deze is inclusief koffie of thee. 
 

- Website: Op de website van de parochie is de meest actuele informatie 
beschikbaar. Ga daarvoor naar: parochienorbertus.nl/cursussen. Dan krijgt 
U het cursusoverzicht met de mogelijkheid om U aan te melden. De cursussen 
zijn genummerd en u selecteert daar de titel van de cursus en het bijbehorende 
cursusnummer. 

 
Werkgroep Catechese voor Volwassenen H.Norbertusparochie 
Peter Dekker*, Anne-Marie Swater-Buijs*, Toine Vos*, Jan Vorstenbosch, Adri 
Appelman, Hennie Bekhuis, Marian van den Berg-den Reijer, pastoor  Ton 
Huitink, Annie Boon, diaken André van Boven, Dick Corporaal, Ria Damen, 
Mieke Dekkers, Kees Dol, Marloes van Esterik-Zwemmer, Ben en Yvonne ten 
Hag, Riet Hammega, Corrie Hollanders, Gabi van Moppes, Ellen Pattiasina,  
Isolda Richardson, Sippie Schokker, Leo Simons, Richard Woudenberg.  
 
* Leden Stuurgroep. De overige werkgroep leden zijn diegenen die de 
activiteiten  begeleiden en/of de publiciteit verzorgen.  
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PROGRAMMA 2019-2020 
CATECHESE VOOR VOLWASSENEN 

 
 

 
1.Rond de Schrift 
 

Dit seizoen gaan we de lezingen van de komende zondag samen bespreken. 
We zoeken bij het lezen de ervaringslaag van de Bijbel-
verhalen. Door het luisteren naar de bewogenheid van de 
Schrift raken wij ook bewogen. Luisterend naar de bewogen-
heid van anderen word je zelf bewogen. 
Dat is wat we doen: aandachtig luisteren naar de Schrift, naar 
jezelf en naar elkaar. Een meditatief gesprek met het oog op 
eigen leven, de eigen ervaring, het eigen gedrag. 

 

Begeleiding: Marian van den Berg; e-mail: vdbergdreijer@cs.com 
Data: 2e woensdag vd mnd: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12, 8/1, 12/2, 11/3 en 8/4. 
Plaats en tijd: Ludgeruskerk  Dronten van 20.00 – 22.00 uur. 
Opgave: parochiesecretariaat 0321-312456 
Kosten: € 2,50 per avond (incl. koffie / thee) 
 

2.Vervolg Mandala tekenen. 
 

Verschillende deelnemers aan de cursus raakten zodanig geboeid door het 
Mandala tekenen dat ze in een vervolggroep zijn doorgegaan. Zo zijn er 2 
vervolggroepen. Deze groepen zijn vol.  
Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer 

 
3.Gespreksgroep ‘Geloven Nu’ in Lelystad 
 

Komend seizoen komen we in het kader van 
‘Geloven Nu’ elke maand bij elkaar rond de 
lezingen van het weekend dat volgt op of vooraf 
gaat aan onze bijeenkomst. Dat doen we op 
dezelfde werkwijze als bij ‘Geloven Nu’ wordt 
gehanteerd. We lezen het verhaal en leren iets 
over de achtergrond ervan. Het belangrijkst 

echter is, dat er een gesprek kan ontstaan rondom de teksten. Wat vinden we 
mooi en aansprekend en wat juist helemaal niet. Wat zeggen deze verhalen 
ons voor ons dagelijks leven hier en nu en hoe kunnen ze ons inspireren bij 
ons geloof? 
 

 

mailto:vdbergdreijer@cs.com
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Gespreksleider: Anne-Marie Swater-Buijs 
Data: dinsdag 17/9, 15/10, 19/11, 17/12, 21/1, 25/2, 17/3 en 21/4 
Plaats/tijd: Petruskerk Lelystad -  20.00 tot 22.00 uur. 
Kosten: € 2,50 (incl. koffie en thee) 
Opgave: a.swaterbuijs@gmail.com 
 

5.Film in de kerk 
 

We kijken samen naar kwaliteitsfilms met levensbeschou-
welijke en/of grote levensthema’s. Na de film gaan we met 
wie wil, over de film in gesprek, onder leiding van Anne-
Marie Swater (circa 20 minuten) 
 

Kosten: €2,50 per avond 
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of  
               secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl 

 

Dinsdag 1 oktober Petruskerk. Aanvang 19.30 uur 
The boy who harnassed the wind  
Geïnspireerd door een technisch boek bouwt de 13-jarige William Kamkwamba 
een windturbine om zijn dorp in Malawi te redden van hongersnood. 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
 

Dinsdag 3 december Ludgeruskerk Dronten. Aanvang 19.30 uur 
The railwayman  
Dit is het waargebeurde verhaal van een Schotse luitenant die tijdens de  
Tweede Wereldoorlog door de Japanners in Singapore gevangen werd 
genomen. Hij werd naar een kamp in Thailand gestuurd waar hij werd onder-
worpen aan verschrikkelijke folteringen en gedwongen werd om mee te 
bouwen aan de beruchte brug over de rivier de Kwai. Jaren later lijdt hij nog 
steeds aan posttraumatische stressstoornis tot zijn tweede vrouw, Patricia 
Wallace, hem helpt zijn verleden te verwerken. Hij gaat op zoek naar zijn 
martelaars en zweert wraak. Uiteindelijk een film over acceptatie en vergeving. 
 

Dinsdag 14 januari, Petruskerk Lelystad. Aanvang 19.30 uur 
The help ( In boek verschenen met als titel: ‘Een Keukenmeidenroman’)  
In het Mississippi van de jaren 60 wordt aan zwarte vrouwen wel de opvoeding 
van blanke kinderen toevertrouwd, maar niet het poetsen van het tafelzilver. 
Drie vrouwen zijn het allesbepalende racisme meer dan zat en besluiten dat de 
verschillen tussen hen minder belangrijk zijn dan de overeenkomsten. 
 

Dinsdag 10 maart, Ludgeruskerk Dronten. Aanvang: 19.30 uur 
Freedomwriters 
Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van Erin Gruwell. Zij komt als 
idealistische, jonge lerares op een school in Los Angeles te werken. In haar 

mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl
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klas heersen interraciale spanningen en leden van verschillende bendes leven 
op voet van oorlog met elkaar. Haar leerlingen zijn ongemotiveerd en hebben 
het gevoel alleen te staan met hun problemen. Naar aanleiding van een 
racistische tekening die in de klas circuleert, behandelt Gruwell het onderwerp 
discriminatie. Ze gebruikt onder andere het dagboek van Anne Frank om de 
achtergronden en gevolgen van uitsluiting van bevolkingsgroepen te laten zien. 
Gruwell inspireert haar leerlingen om het dagboek van Anne Frank te lezen en 
een eigen dagboek bij te houden. Als ze elkaars verhalen lezen, beseffen de 
leerlingen dat ze veel meer met elkaar gemeen hebben dan ze dachten. 
 

4.Meditatie 
 

Innerlijke stilte is je wezenlijke natuur. Als je het contact met de innerlijke stilte 
verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met  
jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. (Eckhart Tolle) 
 

Zo willen we mediteren, dicht bij jezelf blijven, 
proberen dat stille plekje in jezelf 
te ontdekken. Samen stappen zetten om tot die 
innerlijke stilte te komen. We zouden meer de stilte 
moeten zoeken om met onszelf bezig te zijn i.p.v. 
ons te laten beheersen door de hectiek van het 
dagelijks leven. En zo stilte als bron voor inspiratie 

een kans geven. Daarom is er ook het komend seizoen weer gelegenheid deel 
te nemen aan maandelijkse meditatieavonden. 
 

Even een praktisch punt… draag gemakkelijke kleding en neem sloffen of 
sokken mee… want meditatie maakt de ziel warm, maar ook het lichaam kent 
haar of zijn behoeften.  
 

Begeleiding: Yvonne ten Hag 
Datums: woensdag  2/10, 6/11, 8/1, 5/2, 4/3 en 1/4  
Plaats en tijd: Petruskerk  20.00 – 22.00 uur. 
Opgave: secretariat 0320-250010 of e-mail: b.hag1@chello.nl  
Kosten: €2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 

 
6.Het verhaal van Mozes.  Zijn verhaal – ook mijn verhaal? 
 

Mozes: misschien denken we allemaal hem wel te 
kennen. Hij was een bijzonder mens in een bijzonder 
verhaal. We kunnen het lezen in het Oude of Eerste 
Testament. Dit seizoen willen wij ons verdiepen in 
zijn levensgeschiedenis. We zullen proberen om 8 
momenten uit zijn leven te proeven en naast ons 
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eigen leven te plaatsen. Is zijn verhaal ook het onze, of niet? Wat leert het 
verhaal van Mozes ons en kunnen wij daar zelf iets mee? 
Wie mee wil doen: Wees welkom en meld je aan! 
 

Begeleiding: Marian van den Berg, Corrie Hollanders en Gabi van Moppes. 
Data: 3e dinsdag vd mnd: 15/10, 19/11, 21/1, 18/2, 17/3, 21/4, 19/5 en 23/6. 
Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 9.30 – 11.30 uur. 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie en thee). 
Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com  
 

7.Aartsvader Jakob 
 

Jakob is, na Abraham en Isaak, de derde aartsvader. En hij kan de laatste zijn, 
want met zijn twaalf zonen wordt het ‘huis Israël’ 
definitief op vaste bodem verder gebouwd. 
Waarom is Jakob een zo belangrijk figuur, een 
aartsvader? Hij liegt tegen zijn vader, hij vlucht 
voor zijn broer, hij wordt bedrogen, hij vlucht 
opnieuw, hij worstelt met ‘de man’, zijn geliefde 
zoon verdwijnt, hij ondergaat nogal wat 
beproevingen. En toch… 

De Tora vertelt haar verhalen ter wille van onderricht, en niet zomaar. Uit de 
veelheid van overleveringen die in het volk leefden, kiest ze datgene wat wijst 
op de doorgaande band tussen God en de voorvaderen, op de Goddelijke 
beloften van de toekomst voor het volk en de verwerving van het land, en op de 
Goddelijke zorg en bezorgdheid, die weliswaar met grote strengheid alle 
overtredingen afstraft, maar dat ter wille van het in stand houden van die 
beloften. 
 

Ook Jakob willen we op onze vertrouwde leerhuismanier vanuit Bijbelteksten 
benaderen, waarbij het een ‘heen-en-weer-gaan’ is tussen tekst en (be)leven, 
tussen God en mens, tussen mensen onderling en tussen onszelf en onze 
leefsituatie. We bevragen elkaar, luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit, geven 
elkaar aanwijzingen, leren van elkaar, delen kennis en inzichten en stellen 
deze ter discussie: zo 'leren' we. 
 

Begeleiding en informatie: Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com) en 
Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) 
Data: donderdag 17/10, 21/11, 16/1, 27/2, 19/3, 16/4 en 14/5. 
Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 

 
 
 

mailto:vanmoppes@gmail.com
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8. Overeind. Een muzikale theatervoorstelling over 
mantelzorgen: ‘Gewoon’ doorgaan en niet klagen 
 

Op zaterdag 2 november speelt Theatergroep Bint de muzikale voorstelling  
‘Overeind’ in De Hoeksteen in Swifterbant, 
aanvang 15.00 uur. ‘Overeind’ laat zien hoe het 
kan zijn als je langdurig en intensief voor 
iemand zorgt.  
Hoe zou het zijn als je ineens voor je partner 
moet zorgen? Zou jij je moeder in huis nemen 
als ze niet meer zelfstandig kan wonen? Hoe 
blijf je zelf overeind als je intensief zorgt voor 

een ander? ‘Overeind’ maakt de dilemma’s en zorgen waar mantelzorgers mee 
te maken krijgen voelbaar. De voorstelling is gemaakt op basis van 
ervaringsverhalen van mantelzorgers. ‘Overeind’ is speciaal gemaakt voor 
mantelzorgers en hun omgeving en voor professionals op gebied van beleid en 
zorg. Het is een inspirerende voorstelling. 
 

Na de voorstelling is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en 
ervaringen met elkaar te delen. Mocht u vervoer nodig hebben, geef dit dan 
even door via onderstaand telefoonnummer of e-mailadressen.  
 

Begeleiding: Theatergroep Bint 
Datum: zaterdag 2 november  
Plaats/tijd: De Hoeksteen Swifterbant, 15.00-17.00 uur  
Kosten: de entree is gratis; de consumpties zijn voor eigen rekening 
Opgave: secretariaat 0320-250010 of mail: s.pattiasina@outlook.com of 
secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl 
 

9.Lezing ‘hedendaagse iconen’ door  Anne-Marie van der Wilt 
 

Al van jongs aan af is Anne-Marie van der Wilt 
gefascineerd door iconen vanwege het licht, de 
kleuren, het mystieke en de verwijzing naar het 
goddelijke. Bij iconen gaat het nooit om de 
afbeelding zelf. Zij geven een meer symbolische 
verbeelding om de kijker uit te nodigen door de 
icoon heen te kijken en zo te verwijzen naar het 
oerbeeld daarachter.  
Gaandeweg is bij Anne-Marie  het verlangen 
ontstaan om hedendaagse iconen te maken. Via 
beeldtaal wil zij een brug slaan tussen de 
verhalen van geloof en Bijbel naar het leven van 
alledag.  

mailto:s.pattiasina@outlook.com
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Als predikant, theoloog en beeldend kunstenaar werkt Anne-Marie voor kerken, 
ziekenhuizen en andere instellingen. Sinds 3 jaar werkt zij aan een serie 
hedendaagse iconen van glasmozaïek. De iconen zijn gemaakt bij en 
geïnspireerd door Bijbelgedeelten over het leven van Jezus Christus, zijn dood 
aan het kruis en zijn opstanding, Hemelvaart en Pinksteren. De totale serie 
omvat op dit moment 27 iconen. 
De postmoderne tijd heeft meer dan ooit behoefte aan verbeelding als aspect 
van zingeving. In een spel van kleur en vorm geeft Anne-Marie van der Wilt 
uitdrukking aan existentiële thema's. Met haar werk wil zij ruimte bieden aan de 
verbeelding van de toeschouwer. 
 

Datum: zondag 3 november  
Plaats/tijd: Petruskerk Lelystad, 14.00 uur 
Opgave: Secretariaat Pax Christi 0320-250010 of bij voorkeur per email: 
secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl 
Informatie: Peter Dekker (0320-240078) 
Kosten: €2,50  (incl. koffie/thee) 
 

10.Leven in Het Woord: Bibliodrama 
 

Altijd wel eens letterlijk in de huid willen kruipen van de 
mensen die leefden “in de tijd van de Bijbel”…? Altijd wel 
eens willen ervaren en voelen en deelnemen aan wat zij 
beleefden….? 
Dat kan, want ook in het komende seizoen bieden wij U 
weer de gelegenheid deel te nemen aan bibliodrama. En 
denk nu niet meteen: “O, dat is niks voor mij, want ik kan 
helemaal niet toneelspelen” want bibliodrama heeft (bijna) 
niets te maken met “toneelspelen”. Ervaring of Bijbelkennis 

zijn ook niet nodig, alleen de bereidheid om je in te leven in de personen uit de 
Bijbelverhalen, dan komt vanzelf de grote verrassing…. De beleving hoe die 
eeuwenoude Bijbelverhalen opeens wonderlijk goed bij jou en jouw situatie 
blijken te passen… en dat er vragen over je zelf worden opgeroepen. Vragen 
zoals: waar hoop ik op; wat drijft mij; waar word ik stil van; waar ben ik eigenlijk 
bang voor en hoe kan ik het leven vertrouwen? Iedereen die ooit aan 
bibliodrama heeft meegedaan, zal het beamen. Wat een openbaring! Schroom 
dus niet, kom eens kijken – en meedoen - en ervaren! 
 

Begeleiding: Annie Boon 
Datums: donderdagmorgen 7/11, 21/11, 5/12, 16/1, 30/1, 13 /2 en  27/2   
Plaats en tijd: Ludgeruskerk Dronten,   9.30 - 11.30 uur. 
Opgave: secretariaat  0321-312456  of e-mail: a.th.boon@gmail.com  
Kosten: € 2.50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee).    
 

mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl
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11.De Torenkamergesprekken 2: Zingeving 
 

Ook in het seizoen 2019-2020 vinden er, op maandagavond, 
weer drie Toren-kamergesprekken plaats. Het thema is 
zingeving. Wat is de zingeving van het leven; wat is de 
zingeving van jouw leven? Maak je zin of heb je er geen zin 
meer in. En wat heeft je geloof en/of God daar mee te 
maken. Een hele interessante materie!! 
Voor de pauze houdt een spreker een inleiding over 
zijn/haar zingeving. Na de koffie/thee kunnen de inleider de 
nodige vragen worden gesteld en kan er een discussie op 

gang komen. De inleiders zijn: pastoor Huitink, Felix Guérain en Ellie 
Westerhout. Wie de inleiding houdt zal op de avond zelf pas duidelijk worden. 
Het maximale aantal deelnemers is 8 en de deelnemers dienen in principe alle 
avonden aanwezig te zijn. 
 

Begeleiding: Riet Hammega en Adri Appelman. 
Datums: maandag 18/11, 25/11, 2/12. 
Plaats/tijd: Torenkamer Petruskerk  Lelystad om 20.00 uur 
Opgave: bij Adri Appelman, 0320 241556, a.j.w..appelman@treavalon.nl 
Kosten: € 2,50 per avond (incl. koffie/thee) 
 

12.Jozefgenootschap: Jezus van Nazareth 
 

Voor het zevende jaar wordt door het Jozef-
genootschap een aantal avonden georganiseerd. 
Het Jozefgenootschap is een samenwerkings-
verband van eerdere en nieuwe deelnemers van 
afgelopen seizoenen, waarbij per avond 2 
mannen het op zich nemen de avond voor te 
bereiden en te leiden. 
  

Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Aan de hand van de vierdelige serie 
‘Jezus van Nazareth’ volgen wij documentairemaker Kefah Allush in zijn 
zoektocht naar Jezus. In hoeverre klopt het westerse beeld van Jezus? Waar 
leefde Jezus, waar heeft Jezus rondgelopen, waar is hij geboren, hoe zag hij 
eruit, etc. Kefah moest daarbij het beeld dat hij van Jezus had al snel bijstellen. 
Dat noemt hij spannend, confronterend, maar zeker ook verrijkend. Hoe zal dat 
ons vergaan? Wat betekent dat voor ons beeld van Jezus en voor ons 
geloven? De serie volgend, zullen we interessante, leuke, opbouwende, 
verbindende en/of kennis verhogende samenkomsten hebben die meer inzicht 
geven in het leven van Jezus, in de ander in de groep, maar ook zeker in jezelf. 
De ervaring leert dat als je mannen bij elkaar zet met een mooie leidraad, maar 
zonder al te veel kaders, dat er dan altijd iets inspirerends gebeurt, en er 

mailto:a.j.w..appelman@treavalon.nl
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tegelijkertijd omgezien wordt naar elkaar. Spreekt het onderwerp je aan, voel je 
dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan gerust 
contact voor meer informatie. 
  

Informatie: Richard Woudenberg 
Data: dinsdag 26/11, 28/1, 25/2, en 31/3.   
Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur. 
Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail: jozef@parochienorbertus.nl 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
 

13.Impulsavond 'Niets op deze wereld laat ons onverschillig' 
Kennismaking met de encycliek 'Laudato Si' van paus Franciscus 

 

Meer dan ooit tevoren staat de zorg om de natuur in onze 
aandacht. Is het niet vanuit een positieve bewogenheid 
door haar schoonheid dan toch vanuit een oprechte 
bezorgdheid vanwege de gevaren die haar bedreigen. In 
2015 heeft paus Franciscus vanuit het katholieke sociale 
denken een vurig pleidooi gehouden voor bewustwording 
van de bedreigingen van onze planeet en voor 
gezamenlijke actie om er iets aan te doen. Zijn 

rondzendbrief 'Laudato Si' is een oproep tot 'ecologische bekering' om de 
aarde (ons gemeenschappelijke huis) en onszelf een toekomst te geven. 
 

Op deze avond maken we kennis met de belangrijkste inzichten die in deze 
encycliek worden aangereikt. Aan de hand daarvan gaan we met elkaar in 
gesprek. 
 

Inleider: diaken André van Boven 
Datum/tijd: woensdag 27 nov. om 20.00 uur - inloop met koffie vanaf 19.30 uur 
Plaats: Petruskerk, Lelystad.  Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee) 
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl  of 0320-250010 

 
14.Kerst-workshop Mandalatekenen 

 

 

De donkere dagen van het jaar zijn heerlijk om te tekenen en 
kleuren! Zeker tijdens de drukke decemberdagen 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 kerst-workshop  ga je zelf een 
ontwerp opzetten en inkleuren, geïnspireerd op Kerst. 
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 

mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl
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Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer  
Datum:  zaterdag 7 december  van 13.30 tot 15.30 uur 
Plaats: Ludgeruskerk  Dronten  
Opgave vooraf : familie@vanesterik.com  of tel: 0320-230407 
Kosten: € 10,00  (incl. koffie/thee met wat lekkers)  
 

15.Psalmensymfonie in de Advent – zaterdagmiddag 14 dec. 
 

Vanuit de traditie om elk jaar 'iets' met psalmen te doen, kiezen we ervoor om 
dit keer psalmen te laten klinken in de Advent, een 
tijd van bezinning en inkeer, van bidden, hoop en 
verwachting.  
Psalmen komen recht uit het hart. Gevoelens van 
blijdschap, verdriet, hoop en wanhoop zijn erin 
terug te vinden. Psalmen zijn vroom, moedig, 
opstandig, doen openhartig hun beklag bij God, 

uiten in felle bewoordingen hun mening over een medemens. Ze verwoorden 
ook wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven 
tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk. 
Deze psalmenmiddag lezen en beluisteren we de psalmen van de psalmen-
symfonie “Om leven dat doorgaat” op teksten van Huub Oosterhuis en muziek 
van Antoine Oomen. Deze symfonie levert verrassende, ontroerende en 
inspirerende momenten van hoop en verwachting op. Lijkt dit je wat, voel je 
dan uitgenodigd om te komen in deze voor velen drukke tijd voor Kerstmis en 
mis deze unieke mogelijkheid voor bezinning en inkeer niet! 
 

Begeleiding, informatie en opgave (maar ook zonder opgave welkom) bij: Ria 
Damen (riad@upcmail.nl), Leo Simons (f2hsimons11@hetnet.nl) en Dick 
Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)  
Datum en tijd: zaterdag 14 dec.  van 14.00 tot ca 15.30 uur  
Plaats: kapel van de Petruskerk te Lelystad  
 

16.Mannen en spiritualiteit: Joke Litjens: Werkplaats voor de 
ziel. 12 mannen en de kracht van hun spiritualiteit 
 

In ‘Werkplaats voor de ziel’ staan twaalf intense en 
diepgaande interviews met mannen over heden en verleden, 
pijn en kwetsbaarheid, geloof en ongeloof. De geportretteerde 
mannen hebben een zeer diverse achtergrond, van 
kunstenaar tot priester en van fotograaf tot rechtbank-
voorzitter. Een boek dat inspireert tot gedachten en 
gesprekken over bezieling en spiritualiteit. 
Wij willen in vier avonden met elkaar in gesprek gaan over hun 
en onze levensvragen. 
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Begeleiding: Kees Dol en Henny Bekhuis 
Datums: maandag  6/1, 20/1, 3/2 en 17/2 
Plaats/tijd: Petruskerk Lelystad, 20.00-22.00 uur 
Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail: bekhuis-kint@planet.nl 
Kosten:2,50 euro per bijeenkomst (incl.koffie/thee) 
Henny Bekhuis heeft extra exemplaren van 5 euro per boek 
 

17.Ik was een vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen 
 

Een vraag die velen van ons in de huidige tijd 
van vluchtelingenstromen bezighoudt is: hoeveel 
verscheidenheid kunnen we aan? Hoeveel 
vreemdelingen kan een samenleving opvangen, 
zonder haar eigen identiteit te verliezen? 
Afgelopen seizoen hebben we drie boeiende en 
inspirerende avonden met elkaar gehad, maar 
het waren er te weinig, ze waren tekort, er is nog 

zoveel niet aan de orde geweest. 
Tijdens onze avonden benaderen we het thema vreemdelingschap vanuit 
verschillende kanten: historisch, psychologisch, maar zeker ook vanuit het 
geloof. Zou het kunnen dat de vreemdeling ons een spiegel voorhoudt, dat die 
ons laat inzien dat we zelf ook "onbekende" kanten hebben? Wie ben jij? Wie 
ben ik? Hoe zit het met de angst voor vreemdelingen? Kunnen we deze angst 
wel of niet met een moreel appel overwinnen, of alleen wanneer we de 
vreemdeling in onszelf plaatsen? Actualiteit en prachtige, niet-alledaagse 
Bijbelverhalen helpen ons op weg en raken ons. 
We gaan opnieuw voor boeiende avonden, waarbij we elkaar inspireren en 
daarna misschien wel kunnen zeggen: 'Ik durf die vreemdeling te vragen naar 
zijn of haar naam en ruimte te geven in mijn bestaan'. De avonden hebben met 
elkaar te maken, maar mis je een avond, of was je er het afgelopen seizoen 
niet bij? Dat is niet erg, je kunt zo aanschuiven. 
Dus lijkt dit je wat, voel je dan uitgenodigd om mee te doen en geef je op.  
Twijfel je nog, zoek dan gerust contact met ons.  
 

Begeleiding, informatie en opgave: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick 
Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)  
Data: dinsdag 21 jan., 4 febr. en 18 febr.  
Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
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18.Cursus Katholiek Sociaal Denken. 
 

In Nederland is veel van wat wij geloven, verbannen naar de privé-sfeer. Het is 
voor de meesten van ons niet meer zo vanzelfsprekend om geloof te koppelen 

aan wat er iedere dag in de samenleving 
gebeurt. En dat is jammer. De sociale 
dimensie van het christelijk geloof is een 
onmisbare bron van inspiratie en vooral een 
probaat middel om onze weg te vinden in een 
complexe wereld. 
Gelukkig is er in de katholieke traditie steeds 
bijzondere aandacht geweest voor die 
sociale kant van het gelovige leven. Het 
zogenoemde “katholiek sociaal denken’ heeft 

zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een volwassen antwoord op grote 
maatschappelijke vragen wereldwijd. Juist omdat die rijke denktraditie bij ons 
zo weinig bekendheid geniet, wil diaken Andre van Boven er in het komende 
seizoen graag aandacht aan besteden. 
 

In een reeks van vier bijeenkomsten komen de geschiedenis, de kernthema’s 
en de relevantie van het katholiek sociaal denken aan de orde. Telkens maken 
we kennis met een aspect van het katholiek sociaal denken en gaan we in 
gesprek over de betekenis ervan voor onszelf en voor ons dagelijks leven. 
  

Begeleiding: diaken André van Boven 
Data: donderdag 30/1, 6/2, 13/2 en 20/2  
Plaats/tijd: Ludgeruskerk Dronten - van 20.00 tot 22.00 uur 
Opgave: secretariaat 0320 250010 en 0321 312456 of  
               secretariaat@parochienorbertus.nl 
Kosten: €2,50  per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
 

19.Muziek/tekstcompositie Menens: over de ecocide en de mens 
 

Menens is een muziek- en tekst-compositie van 
Heleen van Els voor groot koor (BBTAAS), piano’s, 
harmonium, viool, contrabas en slagwerkers. 
 

“We  erven de aarde niet van onze ouders, maar lenen 
haar van onze kinderen” 
Zo begint de compositie Menens. De huidige 

vernietiging van de vele ecosystemen is zeker menens. De tekst is pittig, maar 
nooit verwijtend of kwetsend. We zijn allemaal verantwoordelijk, maar voelen 
ons ook machteloos als eenling. En toch, alle beetjes kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld dit project…. 
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In het stuk zijn monologen verwerkt van de indiaan Seattlle (1845), Wubbo 
Ockels (2014) en Greta Thunberg (2019). Het stuk duurt ruim een uur. 
De teksten kunt u lezen op de site van Heleen van Els: 
www.heleenvanels,wordpress.com 
Uitvoeringen zullen in maart 2020 zijn, alle vier op de zondagen om 15.00 uur 
In Kampen, Lelystad, Swifterbant en Biddinghuizen. Op de site zal de agenda 
nog geplaatst worden en later dit jaar komt er meer informatie. 
 

20. Sacrale dans  
 

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. Soms wordt het thema ondersteund door een 
tekst, een gedicht of een spreuk. De eenvoudige dansen 

worden op mooie muziek gedanst: meditatief, rustig, sprankelend of vrolijk. 
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: donderdagochtend 19/3, 26/3, 2/4 en 9/4 
Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 10.00 – 11.30 uur 
Opgave: graag voor 1 mrt. bij Yvonne ten Hag:  b.hag1@chello.nl 
Kosten: €2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
 
21. Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi nacht 
 

Een nieuwe traditie wordt geboren in de maand maart, 
de maand van de Heilige Jozef. Op vrijdag 20 maart , de 
dag na het hoogfeest van de Heilige Jozef op 19 maart, 
vindt in de Petruskerk de meditatieve Gregoriaanse Pax 
Christi nacht plaats. Tijdens deze nacht kunt u 
mediteren, bidden, terugkijken, vooruitblikken en denken 

aan de zingeving van uw leven. De aanvang is 20.00 uur en het einde is de 
volgende ochtend om 08.00 uur. 
Tijdens deze uren hoort u op de achtergrond Gregoriaanse psalmengezangen. 
Het is niet de bedoeling dat tijdens deze uren gesproken wordt in de kerk. 
U kunt komen en gaan wanneer u wilt.  

http://www.heleenvanels,wordpress.com/
mailto:b.hag1@chello.nl
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Organisatie/informatie:  Adri Appelman, a.j.w.appelman@treavalon.nl 
                                       telefoon 0320 241556, 
Datum:  vrijdag 20 maart in de Petruskerk in Lelystad 
Tijd:  Van 20.00 uur tot volgende ochtend 8.00 uur 
 

22.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, lineaal, evt. kleurpotloden en 
'onderkarton'  (achterkant van een schetsboek of groene snijmat) is wenselijk; 
voor papier en kleurpotloden wordt gezorgd. (Ik heb van alles wat extra bij me, 
dus als je niet alles hebt is dat geen probleem) 
 

Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer 
Datum: zaterdag 21 maart  van 13.30 tot 15.30 uur 
Plaats: Ludgeruskerk  Dronten 
Opgave vooraf : familie@vanesterik.com  of tel: 0320-230407 
Kosten: € 10,00  (incl. koffie/thee met wat lekkers)  
 

23.Bezoek tentoonstelling: ‘Bijbelverhalen in zand’  
 

In een grote hal in Elburg is één van ’s werelds 
grootste binnen-zandprojecten gerealiseerd 
over Bijbelverhalen en de geschiedenis van het 
christendom. Met ruim 300 zandsculpturen, tot 
acht meter hoog, in een omgeving met 
historische voorwerpen als 1000 jaar oude 
olijfbomen, palmen, beeldhouwwerken, botters, 
ervaar je echt de cultuur uit de tijd van de Bijbel. 

We kunnen er een dagje Elburg van maken door tevens de fraaie synagoge 
van Elburg met het verhaal over de joden in Elburg te bezoeken.  
We organiseren dit in samenwerking met de KBO-afdeling.   
 

Datum:  dinsdag 12 mei  
Plaats: vertrek om 10.00 uur  vanaf de Petruskerk en 10.15 uur vanaf de  
            Ludgeruskerk met auto’s.   
Kosten: entree €16,50, meerijden €3,-  
Contactpersoon: Ben ten Hag 

mailto:a.j.w.appelman@treavalon.nl
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ANDERE  
HERBRONNINGSMOGELIJKHEDEN 

 
 

1. Norbertijnen Essenburg: Voor hun lezingen, retraites landgoedweken zie: 
www.abdijvanberne.nl/priorij-de-essenburgh-hierden  
2. Protestantse gemeente Lelystad: progr. vorming en toerusting.  
3.Website aartsbisdom: aartsbisdom.nl 
4.Bisdomsite voor jongeren: jongaartsbisdom.nl  
5.Kloostergids  '100 x abdijen, kloosters & bezinningscentra', door Harald 
van Gils. Suggesties voor wie een paar dagen op bezinning wil.  
6.Dominicanenklooster in Zwolle 
Voor activiteitenprogramma zie: www.kloosterzwolle.nl/programma 
7.Benedictushof van de Abdij van Egmond. 
Voor hun programma  zie www.abdijvanegmond.nl/benedictushof 
8. www.katholiek.nl Katholieke lifestyle, cultuur en media  
9. www.sporenvanGod.nl Op deze site vind je allerlei sporen van God 
verzameld. Ook een cursus om je eigen levensverhaal te onderzoeken. 
10. www.kinderwoorddienst.nl Voor ieder die op een speelse manier 
kinderen vertrouwd wil maken met de Goede Boodschap  
11. www.debezieling.nl  Voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, 
bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat 
de christelijke traditie daarbij te bieden heeft.  
12. www.barmhartigheid.nl  De Beweging van Barmhartigheid  wil mensen 
ondersteunen en inspireren in hun alledaagse beoefening van barmhartigheid.  
13. www.kro-ncrv/nl/deverwondering In het progr. De Verwondering praat 
Annemiek Schrijver op zondagmorgen met gasten over hun inspiratie en hun 
dagelijkse spiritualiteit. 
14.www.kcv-net.nl   Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) met o.a.  
     info over hun jaarlijkse celebrate festival in Voorthuizen. 
15. www.rkkerk.nl  Website van de RK kerk in Nederland 
16. Museum Catharijneconvent Utrecht.    www.catharijneconvent.nl 
17. Ikonenmuseum Kampen.  www.ikonenmuseumkampen.nl 
18. Joods historisch museum Amsterdam.  www.jhm.nl 
19. Bijbels museum Amsterdam. Ook gericht op kinderen en jeugd. 
      Informatie programma:  www.bijbelsmuseum.nl 
20. www.adveniat.nl   voor inspirerende boeken en magazines  
21.www.berneboek.com  voor religieuze boeken   
 

 
 
 

http://www.abdijvanberne.nl/priorij-de-essenburgh-hierden
http://www.abdijvanegmond.nl/
http://www.katholiek.nl/
http://www.sporenvangod.nl/
http://www.kinderwoorddienst.nl/
http://www.barmhartigheid.nl/
http://www.kro-ncrv/nl/deverwondering
http://www.rkkerk.nl/
http://www.jhm.nl/
http://www.adveniat.nl/
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OVERZICHT ‘CURSUS’AANBOD  

             2019-2020 
 
 

 
nr ‘cursus’aanduiding start plaats 

 

1 Rond de schrift                                              8av  11/9  Ludgeruskerk 

2 Mandala tekenen gevorderden                      4av 11/9 Petruskerk 

3 Lees en gespreksgroep “Geloven nu”           8av 17/9 Petruskerk 

4a Film in de kerk Lelystad                                 2av 1/10 Petruskerk 

4b Film in de kerk  Dronten                                 2av 3/12 Ludgeruskerk 

5 Meditatie                                                        6av 2/10 Petruskerk 

6 Bijbelgroep over Mozes                            8 ocht.  15/10 Petruskerk 

7 Leerhuis over Jacob                                       7av 17/10 Petruskerk 

8 Theater Bint met Overeind                              mi 2/11 Hoeksteen 

9 Hedendaagse iconen  Anne-Marie van der Wilt            3/11 Petruskerk 

10 Bibliodrama                                               7 ocht. 7/11 Ludgeruskerk 

11 Torenkamergesprekken 2                              3av 18/11 Petruskerk 

12 Jozefgenootschap over Jezus van Nazareth 4av 26/11 Petruskerk 

13 Impulsavond over encycliek Laudato Si  door  
 diaken André van Boven 

27/11 Petruskerk 

14 Kerst-workshop Mandala tekenen                   mi 7/12 Ludgeruskerk 

15 Psalmenmiddag                                               mi 14/12 Petruskerk 

16 Mannen en Spiritualiteit.  Boekbespreking    4av    
“Werkplaats van de ziel” van Joke Litjens 

6/1 Petruskerk 

17 Ik was een vreemdeling ….                            4av                     21/1 Petruskerk 

18 Cursus Katholieke Sociale Leer  door diaken 
André van Boven                                           4av 

30/1 Ludgeruskerk 

19 Muziek/tekstcompositie Menens over de 
ecocide en de mens door Heleen van Els 

mrt In alle kerken  

20 Sacrale dans                                             4 ocht 19/3 Petruskerk 

21 Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi nacht 20/3 Petruskerk 

22 Paas/lente-workshop mandalatekenen           mi 21/3 Ludgeruskerk 

23 Bezoek tentoonstelling Bijbelverhalen in zand 12/5 Elburg 
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                jaarthema 2019-2020: “Samen onderweg naar morgen”. 


