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Ook in het seizoen 2018-2019  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 zeer gewenst als 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. Dat kan dan soms een 
andere locatie zijn dan in dit programmaboekje is vermeld. 
- 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.  
- Boekbespreking: Van deelnemers aan bijeenkomsten waarin een boek wordt 
besproken wordt veelal verwacht dat zij dit boek gelezen hebben. 
- 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 en een formulier om U aan te melden. De cursussen zijn 
genummerd en u selecteert daar de titel van de cursus en het bijbehorende 
cursusnummer. 

 
Werkgroep Catechese met 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, Dick Corporaal, Ria Damen, Mieke Dekkers, Kees Dol, 
Marloes van Esterik-Zwemmer, Ben en Yvonne ten Hag, Riet Hammega, Corrie 
Hollanders, José Jacobs, Gabi van Moppes, Ellen Pattiasina, pastor Evelien 
Reeuwijk, 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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1.Rond de Schrift 
 

Nu we alle delen van Geloven Nu hebben gelezen en besproken, gaan we dit 
jaar door met samen de Schrift te lezen. 
We zoeken bij het lezen de ervaringslaag van de Bijbelverhalen. Nodig is: een 

zoekhouding, een onbevangen blik, nieuwsgierigheid. Laten 
we elkaar de ogen openen, en je gaat met andere ogen kijken; 
de Schrift gaat meer leven, er gebeurt iets met je. Door het 
luisteren naar de bewogenheid van de Schrift raken ook wij 
bewogen. Luisterend naar de bewogenheid van anderen, 
wordt je zelf bewogen. 
Het gaat om aandachtig luisteren naar de Schrift, naar jezelf, 
naar elkaar. Een meditatief gesprek. Met het oog op eigen 

leven, de eigen ervaring, het eigen gedrag nu. 
 

Begeleiding: Marian van den Berg  e-mail: vdbergdreijer@cs.com 
Datums: woensdag 12/9, 10/10, 14/11, 12/12, 9/1, 13/2, 13/3 en 10/4.  
Plaats en tijd: Ludgeruskerk Dronten van 20.00 – 22.00 uur. 
Opgave: parochiesecretariaat 0321-312456 
Kosten: Є2,50 per avond (inclusief koffie/thee) 
 

2.Lees en gespreksgroep ‘Geloven Nu’  
 

Geloven Nu is één van de mogelijkheden om met elkaar 
over het geloof te spreken. Naar aanleiding van een 
Bijbeltekst uit het boekje, dat uit acht hoofdstukken 
bestaat, gaan we in gesprek, waarbij onze ervaringen en 
ons eigen leven een belangrijk aanknopingspunt zijn. Het 
is niet nodig om veel van de Bijbel te weten. Het doel is 
ontmoeting, maar ook geloofsverdieping. De groep komt 
één keer per maand bij elkaar en dat dus acht keer. 
Komend seizoen gaan we met elkaar in gesprek n.a.v. 
Geloven Nu deel 14. 

 

Begeleiding: Anne-Marie Swater-Buijs 
Datums: dinsdag 25/9, 16/10, 20/11, 18/12, 22/1, 26/2, 19/3, en 23/4.  
Plaats en tijd: secretariaat Petruskerk Lelystad, 20.00 – 22.00 uur. 
Opgave: secretariaat 0320-250010 of Anne-Marie 06 22931302               
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               e-mail: a.swaterbuijs1@gmail.com 
Kosten: Het boekje is Є15,00 en Є2,50 per avond (incl. koffie/thee) 

3. Bezoek tentoonstelling “Heiligen en hun patronaten”  
 

We bezoeken de tentoonstelling ‘Heiligen en hun patronaten” in de 
als heiligenbeeldenmuseum ingerichte kerk in Kranenburg. Deze 
kerk is ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers. Het 
gaat vooral om beelden van patroonheiligen van beroepsgroepen 
zoals H. Petrus (vissers), H. Gabriel (postbeambten), H.Jozef 
(timmerlieden). Zo zijn er ruim honderd beelden van patroonheiligen 
met hun attributen aanwezig. Daarnaast toont het museum de 14 
kruiswegstaties uit de in 1990 afgebroken kerk van de H.H.Nicolaas 
en Barbara uit Amsterdam. Deze indrukwekkende staties zijn 
uitgevoerd in tegeltableaus, elke statie 27 tegels breed en 11 tegels 
hoog, die fraai zijn uitgewerkt en ingekleurd. 
 

Datum: 2 okt. Vertrek 12.30 uur vanaf de Petruskerk met auto’s. (meerijden €7) 
Info en opgave: Ben ten Hag  0320-222851  e-mail: b.hag1@chello.nl. 
Kosten: entree, rondleiding en koffie €8,- (met museumjaarkaart €3) 
 

4.Een geloofsdoek maken. 
 

Eén van de manieren om met elkaar ons geloof en 
spiritualiteit  te delen is je door een Bijbeltekst te laten 
inspireren en beelden daarvan uit te drukken op een 
doek. Je verdiepen in dat Bijbelverhaal en van daaruit 
creatief aan de slag gaan met verschillende soorten 
textiel en andere materialen in abstracte vormen, lijnen 
en kleuren of een combinatie daarvan. Luisteren en 
ontdekken wat het Bijbelverhaal bij jou en de ander 
oproept kan heel inspirerend werken. Vanuit de 
gedachten en gesprekken hierover maakt ieder een 

eigen geloofsdoek. Dit jaar willen we dat doen vanuit het scheppingsverhaal; 
Genesis 1,1-31- 2,1-3    
 

Begeleiding en informatie: Sippie Schokker  en Ria Damen  
Datums : woensdagavond   3/10, 24/10, 21/11, 16/1, 20/2 en 20/3  
Plaats en tijd: Petruskerk, sacristiezaal, 19.45 - 22.00 uur    
Opgave: secretariaat 0320-250010 of Ria Damen: riad@upcmail.nl 
Kosten: 2,50 per bijeenkomst  (incl. koffie/thee)  

 
 
 
 
 

mailto:a.swaterbuijs1@gmail.com
mailto:riad@upcmail.nl
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WO9gYiJD&id=D0CF35996AC05FC911ED9CDBA5A937CD8C319447&thid=OIP.WO9gYiJD7K5ys1tJpQCd0wHaLG&mediaurl=https://1.bp.blogspot.com/-cqfE4BRlmKA/WB9ueVslxwI/AAAAAAAAQXo/Mg-4BX54xQgi6NJ8vV08hmH75s8OkvIDQCLcB/s1600/2016-11-07%2BDe%2BHeilige%2BChristoffel.jpg&exph=1600&expw=1068&q=heiligenbeeldenmuseum+kranenburg&simid=608022553876433612&selectedIndex=90
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5.Mandalatekenen 
 

Mandala betekent 'cirkel', een magische vorm zonder begin of eind. Het tekenen 
en inkleuren van een mandala kan creatief en rustgevend (meditatief) werken, 
Het helpt om alledaagse drukte los te laten. En samen kleuren is ook gezellig! 

Het lijkt misschien moeilijk, maar dat valt reuze mee. 
Tijdens een tekenavond ga je zelf een ontwerp opzetten en 
inkleuren. Het is mogelijk om enkele of alle avonden in te 
schrijven (min. 4 en max. 8 deelnemers per keer).  
Zelf meenemen van grijs potlood, gum, passer, liniaal, evt. 
kleurtjes en 'onderkarton' is wenselijk. Voor papier en 
kleurpotloden wordt gezorgd.  
 

Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer 
Datums: dinsdag 9/10, 15/1, 19/3 en 21/5.  
Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad van 20.00 tot 22.00 uur 
Opgave vooraf : familie@vanesterik.com  of tel:0320-230407 
Kosten: € 9,00 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) of  € 30,00 voor alle 4 lessen. 
 

6.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, er kunnen geen nieuwe mensen bij.  
Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer 
Datums: beide groepen elk 4 avonden 
Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad van 20.00 tot 22.00 uur. 
 

7.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. 
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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 10/10, 7/11, 9/1, 13/2, 13/3 en 10/4  
Plaats en tijd: Petruskerk  20.00 - 21.30 uur, daarna napraten met koffie  
Opgave: secretariat 0320-250010 of e-mail: b.hag1@chello.nl  
Kosten: €2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 

 
8.Psalmenmiddag 
 

Het is inmiddels een traditie geworden om elk jaar 'iets' met 
psalmen te doen. Wat een aantal jaren geleden begon als 
een Psalmendag, keerde de afgelopen jaren terug in de vorm 
van een Psalmenmiddag. Zo ook dit jaar op zaterdag 13 
oktober 2018. 
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 wat een mens in zijn binnenste 
kan beleven tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede 

en geluk. 
Uitgangspunt voor de Psalmenmiddag zijn dit keer 'Psalmen van een vrouw' van 
Maria de Groot, geschreven door een vrouw die blijft hopen op 'de nieuwe 
wereld'. Deze psalmen zijn even rijk geschakeerd als hun Bijbelse voorbeeld.  
Bij elk van deze psalmen lezen we ook, of luisteren we naar, een oorspronkelijke 
Bijbelse psalm, of een hertaling hiervan. Dit levert verrassende, ontroerende en 
inspirerende momenten op. 
Lijkt dit je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, 
zoek dan gerust contact met een van ons. We geven je graag meer informatie. 
We weten graag of je komt, maar er is vrije inloop. Als je pas op het laatste 
moment besluit dat je aanwezig wilt zijn, ben je ook van harte welkom. 
 

Begeleiding, informatie en opgave bij: Ria Damen (riad@upcmail.nl), Leo  
        Simons  (f2hsimons11@hetnet.nl) en Dick Corporaal  
       (dickcorporaal@outlook.com)  
Datum en tijd: zaterdag 13 oktober, 13.00 tot ca 14.30 uur  
Plaats: kapel van de Petruskerk te Lelystad  
Kosten: vrijwillige bijdrage 
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9. Het boek Ruth, 
 

Een oud verhaal, maar niet geblakerd: het is een 
eyeopener, een verrassend verhaal over een 
onzichtbaar iemand die langzamerhand zichtbaar 
wordt. Hoe?     
We proberen te zoeken naar verbanden tussen 
personen, plaats en tijd. Wat doen ze, wat zeggen ze, 
waar en wanneer en waarom? We ontdekken mogelijk 

of we ons kunnen verplaatsen in het verhaal van een ander om er voor onszelf 
betekenis aan te geven. 
En als er tijd voor is zullen we ons in de laatste bijeenkomsten nog weer 
verdiepen in het boek Psalmen. Een nieuw seizoen: een nieuwe kans voor als je 
je in een Bijbelverhaal wilde verdiepen.  
 

Begeleiding: Corrie Hollanders, Marian van den Berg en Gabi van Moppes. 
Datums: dinsdagmorgen 16/10, 20/11, 15/1, 19/2, 19/3, 16/4, 21/5, 4/6.  
Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 9.30 – 11.30 uur. 
Opgave: secretariaat: 0320-250010 of: vanmoppes@gmail.com 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
 

10 Film in de kerk 
 

We kijken samen naar kwaliteitsfilms met levensbe-
schouwelijke en/of grote levensthema’s. Na de film gaan we 
met wie wil, over de film in gesprek onder leiding van pastor 
Evelien Reeuwijk (circa 20 minuten )  
 

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

 

Dinsdag  16 oktober in de Petruskerk Lelystad om 19.30 uur. 
Les Innocentes  (2015)  van Anne Fontaine. 
Polen 1945. De Tweede Wereldoorlog is eindelijk voorbij. Mathilde Beaulieu, een 
jonge Franse dokter bij het Rode kruis, behandelt in de buurt van Warschau de 
laatste Franse soldaten die terugkeren van het front. Op een ochtend komt een 
non naar het hospitaal die om haar hulp vraagt. Mathilde volgt haar naar het 
klooster en zal voor hen van beslissende betekenis zijn. 
 

Donderdag  29 november in de Ludgeruskerk Dronten om 19.30 uur. 
Mary Magalene  (2018) 
Een film uit 2018 over het leven van Jezus vanuit het perspectief van Maria 
Magdalena. In deze biopic zien we hoe de jonge vrouw Maria Magdalena 
probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Zij voelt zich onder-drukt 
door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar conserva-tieve 

mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl
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familie in aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de 
charismatische Jezus van Nazareth. Ze voelt zich al snel op haar gemak bij 
Jezus en zijn volgelingen en speelt een belangrijke rol binnen de groep tijdens 
een reis die naar Jerusalem leidt.  
 

Dinsdag 22 januari in de Petruskerk in Lelystad om 19.30 uur 
Hereafter (2010) 
Een ietwat commerciëlere film dan gebruikelijk uit 2010 met een prachtig thema, 
het hiernamaals. George is een doorsnee Amerikaan die sinds zijn jeugd een 
speciale band heeft met het hiernamaals. Aan de andere kant van de wereld 
heeft een Franse journaliste Marie een bijna-doodervaring die haar wereld op z’n 
kop zet. En als Marcus, een jonge scholier uit London, de persoon verliest die 
het dichtst bij hem staat, gaat hij wanhopig op zoek naar antwoorden. Wanneer 
hun paden zich kruisen tijdens hun zoektocht is hun leven voorgoed veranderd. 
Clint Eastwood schreef het script.  
 

Donderdag 7 maart in de Ludgeruskerk in Dronten om 19.30 uur. 
Whale Rider  (2002) 
Een wat oudere, ontroerende en pakkende film uit 2002. Het verhaal speelt zich 
af binnen de gemeenschap van de Maori’s. Pai is de kleindochter van de leider 
van de Maori-stam, Koro. Haar tweelingbroer en haar moeder overlijden bij de 
geboorte van de kinderen. Opa is zwaar teleurgesteld dat Pai een meisje is en 
hem daarom niet kan opvolgen. Bij gebrek aan een kleinzoon richt hij een heilige 
school op waar hij een clubje jongens traint, in de hoop dat daar een geschikte 
opvolger tussen zit. Koro wil maar niet inzien dat Pai werkelijk alle 
eigenschappen bezit die haar tot ideale leider maken… 
De film heeft vele prijzen gewonnen. 
 

11.Onze Vader - Avinoe - ינּו ִִ  ׇאִב
 

Sinds Advent 2016 bidden we, aanbevolen door de Neder-
landse en Vlaamse bisschoppen, een nieuwe versie van het 
Onze Vader in onze vieringen.  
Anders dan velen denken en verwachten is niet de kerk, 
maar het jodendom de  bakermat van het Onze Vader, het 
gebed dat door Jezus aan zijn (joodse) leerlingen werd 
voorgehouden. De kerk heeft het bewaard als een kostbare 
schat, en terecht. In het gebed is het hele evangelie 
samengebald. Het joodse bidden is een dienst van het hart, 
niet van de lippen, een opvoeding tot een wezenlijk andere 
houding, een andere beleving van de tijd, een ander staan in 

de wereld.  
Nadat we het afgelopen seizoen op onze leerhuismanier inleidend het eigene 
van dit joodse bidden aan de orde hebben gehad aan de hand van het Sjema 
Jisrael, het Achttiengebed en het Kaddisjgebed, buigen we ons het komend 
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seizoen over het Onze Vader. Sleutelwoorden in het Onze Vader en hun joodse 
betekenisveld: het koninkrijk, Gods wil, de heiliging van de Naam, het dagelijks 
brood, de schuldenvergeving, de beproeving, het kwade, zullen in onze 
bijeenkomsten aan de orde komen. 
 

We willen ook dit op onze leerhuismanier doen, 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 info: Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)  
                                Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) 
Datums: donderdag 18/10, 13/12, 17/1, 21/2, 21/3, 11/4 en 16/5  
Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
 

12.Thuiskomen in de liturgie 
 

Gedurende twee avonden bespreken we het boek 
‘Thuiskomen in de liturgie’. De schrijver van het boek is 
Johan ter Velde; hij is voormalig vicaris generaal van het 
bisdom Groningen-Leeuwarden en sinds enkele jaren 
monnik van de Willibrordusabdij ‘de Slangenburgh’ in 
Doetinchem. 
Hij heeft enkele lezenswaardige boeken geschreven over de 
liturgie. In ‘Thuiskomen in de liturgie’ neemt Ter Velde ons 
mee in de betekenis van de liturgie zoals de kerk van ons 

vraagt deze te vieren. Aan de hand van dit boekje willen we ons meer vertrouwd 
maken met de bedoeling van wat er gebeurt. In de liturgie toon Christus ons Zijn 
gelaat. Maar herkennen wij Hem daar? In twee avonden staan we hierbij stil.  
 

Informatie: Voor meer info waaronder aanschaf van het boek via 
pastoorhuitink@gmail.com  
 

Begeleiding: pastoor Ton Huitink 
Datums: dinsdag 23/10 en 30/10 
Plaats en tijd: Ludgeruskerk Dronten van 19.30 tot 21.00 uur 
Opgave: secretariaat 0321-312456 of:   
              secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl 
Kosten: Є2,50 per avond (inclusief koffie/thee) 
 

 
 
13.Jozefgenootschap: Wat is jouw Godsbeeld? 
 

mailto:pastoorhuitink@gmail.com
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Voor het zesde jaar worden door het Jozefgenoot-
schap 3 avonden georganiseerd. Het Jozefgenoot-
schap is een samenwerkingsverband van 
deelnemers van het afgelopen seizoen die hebben 
aangegeven door te willen gaan nadat eerdere 
cursusleiders hebben aangegeven (tijdelijk) te 
stoppen. Per avond zullen twee mannen het op zich 

nemen de avond voor te bereiden en te leiden. 
Thema: Wat is jouw Godsbeeld? 
Is dat beeld in steen gehouwen of varieert dat met je levensjaren mee? Is dat 
beeld materieel (beeld, schilderij, persoon) of virtueel? (alleen voor jou zicht-baar 
in je gedachten). Afhankelijk van de invulling door de twee mannen van dienst 
zullen we leuke, opbouwende, verbindende en/of kennis verhogende 
samenkomsten hebben die meer inzicht geven in de ander maar ook zeker in 
jezelf. 
De vorm staat dus nog niet vast maar zet mannen bij elkaar zonder al te veel 
kaders en er gebeurt wat, waarbij tegelijkertijd omgezien wordt naar elkaar. 
Lijkt dit je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op.  
Twijfel je nog, zoek dan gerust contact voor meer informatie. 
  

Contactpersoon: Richard Woudenberg 
Datums: dinsdag  6/11, 29/1 en 14/5. 
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) 
 

14.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! 
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Begeleiding: Annie Boon 
Datums: donderdagmorgen 8/11, 22/11, 13/12, 17/1, 7/2, 21/2 en 7/3  
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).     

 
15.Impulsavond: Omgaan met het levenseinde  
gezien vanuit Bijbels/gelovig perspectief 
 

Omgaan met het levenseinde is een onderwerp dat bij veel 
parochianen leeft. Op 5 maart jl. heeft Kardinaal Eijk hierover 
een helder verhaal, vooral gericht op de ontwikkeling van de 
wetgeving hieromtrent, gehouden. Als vervolg zal Peter 
Denneman, dit onderwerp vanuit Bijbels/gelovig perspectief 
belichten. Peter Denneman is Monfortaan en sinds 2011 
provinciaal overste. Velen kennen hem nog als pastor van het 
omroeppastoraat in Lelystad (1993-2000) 
Het Wetsvoorstel ‘Waardig Levenseinde’ van Pia Dijkstra is bij 
de verhitte coalitievorming nog even in de koelkast gelegd. Dat 

zal niet lang meer duren. Het aannemen van deze Wet is alleen maar een 
kwestie van solidariteit met hen die lijden aan het leven? Betekent het uitbreiden 
van dit soort keuzemogelijkheden een vergroting van vrijheid?  
Moeten we sowieso meewerken aan een zelfgewild levenseinde? Vanuit onze 
christelijke levensvisie kunnen we hierop antwoorden op basis van vier aspecten 
van mens-zijn: Leven is gegeven, Leven is delen, Elk leven is volwaardig. 
Kwetsbaar leven is waardevol.  
De vraag naar voltooid leven is niet zozeer een medische of juridische vraag, 
maar allereerst een levensvraag. Dit betekent stil durven staan bij de vraag wat 
waardig sterven is, wat dus waardig leven is, en hoe we mensen die lijden 
kunnen bijstaan. 
Stilstaan bij ons ‘Omgaan met het levenseinde’ vraagt allereerst stil te staan bij 
hoe we het leven ervaren, hoe we het delen, hoe we met kwetsbaarheid omgaan. 
Ons geloof in de levende God schetst de contouren. De Bijbel geeft niet zozeer 
antwoorden, stelt ons eerder vragen. 
 

Contactpersoon: Ben ten Hag 
Datum en tijd: woensdag 14 nov.  20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Plaats: Petruskerk  Lelystad  
Opgave: secretariaat 0320 250010 en 0321 312456  of   
               secretariaat@parochienorbertus.nl 
Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee) 
 

16.Kerst-workshop Mandalatekenen 
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De donkere dagen van het jaar zijn heerlijk om te tekenen en 
kleuren! Zeker tijdens de drukke decemberdagen is mandala-
tekenen een goede manier om tot rust te komen, inspiratie op 
te doen, meditatief bezig te zijn en iets moois te creëren! 
Tijdens deze speciale december-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. 
 
Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer 
Datum: zaterdag 8 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)  
 

17. Impulsavond:  “De Grondwet voor Geluk”  
     over de universele wijsheid van de Bergrede.  
 

Op vrijdag 14 dec. houdt filosoof Hein Stufkens een inleiding 
over zijn bijzondere boek ‘De Grondwet voor Geluk’. 
Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten niet precies 
wat hen gelukkig maakt. 2000 jaar geleden was er een leraar 
die haarscherp wist wat een mens gelukkig maakt: Jezus van 
Nazareth. In zijn beroemde Bergrede heeft hij dat 
samengevat. 
De Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen 
heen velen heeft geïnspireerd, onder wie de Russische 
schrijver Tolstoj en de Indiase mysticus en politiek leider 

Mahatma Gandhi, maar het is ook een tekst die op veel weerstand stuitte. De 
universele wijsheid van de Bergrede is een urgente boodschap voor onze tijd; hij 
klinkt als een oproep tot een spirituele revolutie. Met tal van citaten uit andere 
religieuze en filosofische tradities maakt Hein Stufkens duidelijk hoe universeel 
en actueel deze woorden van Jezus zijn. 
  

Hein Stufkens is filosoof, leraar, dichter en auteur van tal van boeken op het 
grensvlak van filosofie, religie en dieptepsychologie. 
  

Contactpersoon: Toine Vos  
Datum en tijd: vrijdag 14 dec. om 20.00 uur. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur 
Plaats: Ludgeruskerk te Dronten. 
Aanmelden: secretariaat 0321 312456 of email: toinevos37@gmail.com  
Kosten: € 5.- (incl. koffie/thee) 

mailto:toinevos37@gmail.com
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18.Mannen en spiritualiteit. Suzanne van der Schot : De minnaar, 
de monnik en de rebel. Over dagelijks leven met Jezus Christus 
 

Menig schrijver/ster heeft een boek over Jezus geschreven. 
Suzanne van der Schot is er een van. Nadat zij is uitgetreden 
uit het klooster vestigt zij zich opnieuw in de grote stad – 
Amsterdam. Al snel komt zij erachter dat het in de hectiek van 
haar dagelijks bestaan niet eenvoudig is ruimte te vinden voor 
het geloof. Voortdurend knaagt de vraag: wat geloof ik nu 
eigenlijk? Om een antwoord te vinden besluit Van der Schot 
te gaan lezen, en zich vooral te concentreren op de figuur 
Jezus Christus. Ze vraagt zich af of de verhalen over hem in 

de Bijbel en de dingen die hij daarin zegt, nog wel ‘actualiteitswaarde’ hebben. 
De minnaar, de monnik en de rebel is voor iedereen die nieuwsgierig is naar de 
plek die het geloof kan innemen in het moderne bestaan. 
 

Begeleiding: Kees Dol en Henny Bekhuis.  
Datums: maandagavond 7/1, 21/1, 4/2 en 18/2. 
Plaats/tijd: Petruskerk Lelystad,  20.00-22.00 uur 
Opgave: secretariaat 0320-250010 of email: bekhuis-kint@planet.nl 
Kosten: €2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)  
 

19.Torenkamergesprekken.  
 

Drie avonden over zingeving en (on)voltooid leven. 
De eerste avond is een voorstelavond waarbij de aanwezigen de 
ruimte krijgen zich voor te stellen en de anderen hen daarover 
kunnen bevragen. De tweede avond gaat over zingeving van het 
leven en de derde avond over het (on)voltooide leven. Iedere 
gedachtegang is goed dus je kunt zeggen wat je wilt. Het aantal 
deelnemers is maximaal 8 en van de deelnemers wordt verwacht 
alle drie de avonden aanwezig te zijn. 

 

Begeleiding: Adri Appelman en Riet Hammega 
Datums: maandag 14, 21 en 28 jan. 
Plaats en tijd: torenkamer Petruskerk Lelystad, 20.00-22.00 uur  
Opgave: alleen bij a.j.w.appelman@treavalon.nl 
Kosten: €2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
 

20.Engelen in de kunst  
 

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden 
waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. 
Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen 
overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In 

mailto:bekhuis-kint@planet.nl
mailto:a.j.w.appelman@treavalon.nl
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verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een 
belangrijke rol. Op inspirerende wijze neemt pastor Ben 
Piepers ons mee om naar kunstwerken met engelen te kijken. 
In zijn voordracht ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in 
sleutelverhalen van de Schrift. In het eerste testament spelen 
de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, 
het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. 
In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake 
in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is 

dat engelen meestal de bode van godswege zijn, en soms een manifestatie van 
de Eeuwige zelf. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende 
kunst. Daarnaast zien we moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc Chagall, 
Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen verbeelden.  
 

Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou 
op? In de wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van 
engelen en de betekenis die zij voor jou hebben.  
 
Contactpersoon:  Peter Dekker  0320-240078 
Datum en tijd: woensdag 27 febr., 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur)   
Plaats: Petruskerk Lelystad.  
Opgave: secretariaat 0320 250010  e-mail: p.dekker10@chello.nl 
Kosten: €5 (incl. koffie/thee) 
                            

21. Zang/muziek-uitvoering Hadewijch  
 

Heleen van Els, bekend van de uitvoering van het evangelie 
naar Maria van Magdalena geeft een uitvoering van de 
mystica Hadewijch. 
Als gedichten is gekozen voor “Rondellen” Dit zijn dans-
liederen van 6 regels met rijmschema aaabab, in twee delen 
als canon bedoeld. Het 4e gedicht in Hadewijch is een 
bijzonder rijmschema van Hadewijch zelf. Er wordt in het 
Middelnederlands gezongen. 
De muziek is niet historisch, wel is volksmuziek als stijl 

gekozen, deze in oude tijden gevormd, refereert aan oude dansstijlen. Her-
halende melodieën in canons met een in zich zelf gekeerde melodie. In lied 4 
ontstaat er een mystieke sfeer: als een derwisj die ronddraaiend in trance raakt. 
De frisse snelle instrumentale tussenstukken doen het publiek weer ontwaken 
en neigen mee te tikken. 
Heleen van Els zal Hadewijch dirigeren en er zullen tekstboekjes met vertaling 
te verkrijgen zijn. Zie verder ook op  www.heleenvanels.wordpress.com 
Op donderdag 28 febr. is er uitleg over Hadewijch. Over deze haar tijd ver vooruit 
zijnde zelfbewuste en getalenteerde mystica, haar gedichten en de daarop 
gecomponeerde muziek. 
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Uitlegavond Hadewich: donderdag 28 febr om 20.00 uur in Ludgeruskerk 
Uitleg over de persoon Hadewijch 
Opgave: e-mail: heleen.van.els@hetnet.nl  
Kosten:  € 2,50 (incl. koffie en een boekje met o.a. gedichten over Hadewijch.) 
 

Uitvoeringen: 
zondag 3 maart om 15.00 in de Hoeksteen in Swifterbant 
zondag 17 maart om 15.00 uur in de Petruskerk in Lelystad 
zaterdag 13 april om 20.00 uur in de Voorhof in Biddinghuizen  
contactpersoon: Jan Vorstenbosch   
Opgave niet nodig. De uitvoeringen zelf zijn gratis met de mogelijkheid tot 
aanschaf van boekje € 5,- en een vrije gift ter dekking van de gemaakte kosten. 
 

22.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 vreem-
delingen kan een samenleving opvangen, zonder 
haar eigen identiteit te verliezen? 
Tijdens onze avonden benaderen we het thema 
vreemdelingschap vanuit verschillende kanten: 
historisch, psychologisch, maar 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? 
We gaan voor boeiende avonden, waarbij we elkaar inspireren en daarna 
misschien wel kunnen zeggen: 'Ik durf die vreemdeling te vragen naar zijn of 
haar naam'. 
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. We geven je graag meer informatie. 
 

Begeleiding en informatie:  Ria Damen en Dick Corporaal   
Datums: dinsdag 12/3, 26/3 en 9/4. 
Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur 
Opgave: riad@upcmail.nl, dickcorporaal@outlook.com  of  
              secretariaat 0320-250010 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
 

23. Ouder worden 

mailto:dickcorporaal@outlook.com
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Voltooid leven? U wordt ouder? Is dit een proces van 
aftakeling of rijping?  
Steeds vaker vallen mensen om u heen weg. De kring 
wordt kleiner. U bent meer en meer op uzelf aange-wezen. 
Volop tijd en misschien de drang deze tijd te vullen met 
allerlei activiteiten. Maar het lichaam en geest veranderen 
en willen niet meer zo snel als toen u jonger was. Daarbij 
komt dat er in de media steeds meer aandacht is voor 

levensbeëindiging bij een voltooid leven. Hoe om te gaan met al deze dingen? 
In 4 ochtenden willen we met elkaar in gesprek gaan over ouder worden, hoe we 
elkaar kunnen helpen en wat God hierin kan doen.  
In deze ochtenden nemen we ook de insteek van Peter Denneman mee die een 
impulsavond over dit onderwerp heeft verzorgd (zie nr 15) 
 

Begeleiding: Annie Boon en Ellen Pattiasina 
Datums: vrijdag 22/3, 5/4, 19/4 en 3/5. 
Plaats en tijd: Hoeksteen Swifterbant, 10.00-11.30 uur  
Opgave: secretariaat 0320 250010 of e-mail: s.pattiasina@outlook.com  
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
 

24. 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.  
In de vastentijd ter voorbereiding op Pasen wil Jane Edelenbos, gediplomeerd 
docente, 4 ochtenden met belangstellenden dansen. Een prima gelegenheid om 
kennis te maken met deze bijzondere dansvorm.  
 

Begeleiding: Jane Edelenbos. 
Datums: donderdagochtend 28/3, 4/4, 11/4 en 18/4 
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) 
 

25. Paas-workshop Mandalatekenen 
 

mailto:s.pattiasina@outlook.com
mailto:b.hag1@chello.nl
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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 
paasworkshop ga je zelf een ontwerp opzetten en 
inkleuren, geïnspireerd op Pasen. 

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. (Ik heb van alles wat extra bij me, 
dus als je niet alles hebt is dat geen probleem) 
 

Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer 
Datum en tijd: zaterdag 7 april van 13.30 tot 16.00 uur 
Plaats: Ludgeruskerk  Dronten  
Opgave vooraf : familie@vanesterik.com  of tel: 0320-230407 
Kosten: € 10,00  (incl. koffie/thee met wat lekkers)  
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1.Programma vorming en toerusting van 
de Protestantse Gemeente                                                  
Lelystad (PGL)  

Dit jaar helaas geen aparte pagina van de PGL. Door personele problemen in 
de werkgroep Vorming en Toerusting is er geen programma. Voor zover er nog 
ad hoc activiteiten georganiseerd worden houden we u via de Oversteek op de 
hoogte.  
 

2. Norbertijnen Essenburg 
Hun cursuswerkprogramma met o.a. kapellezingen, retraitedagen, etc., is nog 
in voorbereiding. Ook zijn er landgoedweken waarin men binnen de dagorde 
van de kloostergemeenschap  meewerkt in het onderhoud van het landgoed. 
Het gaat in zo’n week niet alleen om prestaties: op de eerste plaats hoopt men 
dat mensen zich thuis voelen, dat er momenten zijn dat hemel en aarde elkaar 
raken. Zie: www.abdijvanberne.nl/priorij-de-essenburgh-hierden  
 

3.Website aartsbisdom: aartsbisdom.nl 
Zie de opleidingen voor catecheet  en diaconaal assistent 
 

4.Bisdomsite voor jongeren. 
Het aartsbisdom heeft een speciale jongerensite: jongaartsbisdom.nl met 
informatie over jongerenactiviteiten vanuit het aartsbisdom o.a.  kampen, 
Wereld-jongerendagen, vormelingendag,  landelijke activiteiten.  
  

5.Kloostergids  '100 x abdijen, kloosters & bezinningscentra', door Harald 
van Gils. De gids biedt een scala aan mogelijkheden voor wie een paar dagen 
op bezinning wil in een kloosteromgeving.  
 

6.Dominicanenklooster in Zwolle 
Hier worden o.a. cursussen, leerhuizen, retraitedagen, lezingen georganiseerd. 
en word je uitgenodigd om te zoeken naar wat er werkelijk toe doet. Laat je 
verwonderen, verrijken en uitdagen. 
Voor activiteitenprogramma zie: www.kloosterzwolle.nl/programma 
 

7.Benedictushof van de Abdij van Egmond. 
Benedictushof geeft workshops, cursussen, retraites, lezingen die dit jaar in het 
teken staan van stilte. Voor hun uitgebreide programma  zie 
www.abdijvanegmond.nl/benedictushof 
 

8. www.katholiek.nl 
Katholieke lifestyle, cultuur en media – nieuws en achtergronden. 
Door Abdij van Berne Media.  
 

http://www.abdijvanberne.nl/priorij-de-essenburgh-hierden
http://www.abdijvanegmond.nl/
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9. www.sporenvanGod.nl 
Op deze site vind je allerlei sporen van God verzameld. Artikelen over de weg 
met God, over christendom en kerk, spiritualiteit , lezingen, foto's, iconen, kunst, 
etc.  Je kunt ook via de site zelfstandig een cursus volgen 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 programma De Verwondering praat Annemiek Schrijver op zondag-
morgen met gasten over hun inspiratie en hun dagelijkse spiritualiteit. 
 

14. www.rkkerk.nl 
Website van de RK kerk in Nederland 
 

15. Museum Catharijneconvent Utrecht.    www.catharijneconvent.nl 
16. Ikonenmuseum Kampen.  www.ikonenmuseumkampen.nl 
17. Joods historisch museum Amsterdam.  www.jhm.nl 
18. Bijbels museum Amsterdam. Ook gericht op kinderen en jeugd. 
      Informatie programma:  www.bijbelsmuseum.nl 
 
 
 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderwoorddienst.nl/
http://www.barmhartigheid.nl/
http://www.kro-ncrv/nl/deverwondering
http://www.jhm.nl/
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nr ‘cursus’aanduiding start plaats 

 

1 Rond de schrift                                               8 av 12/9  Ludgeruskerk 

2 Lees en gespreksgroep “Geloven nu”            8 av 25/9 Petruskerk 

3 Bezoek Heiligenbeeldenmuseum 2/10 Vorden 

4 Geloofsdoek maken                                        6 av 3/10 Petruskerk 

5 Mandala tekenen                                            4 av 9/10 Petruskerk 

6 Mandala tekenen gevorderden                       4 av 26/9 Petruskerk 

7 Meditatie                                                         6 av 10/10 Petruskerk 

8 Psalmenmiddag 13/10 Petruskerk 

9 Het boek Ruth                                              8 ocht 16/10 Petruskerk 

10a Film in de kerk - Lelystad                                2 av 16/10 Petruskerk 

10b Film in de kerk - Dronten                                2 av 29/11 Ludgeruskerk 

11 Leerhuis over Onze Vader -Avinoe                7 av 18/10 Petruskerk 

12 Thuiskomen in de liturgie                                2 av 23/10 Ludgeruskerk 

13 Jozefgenootschap over Godsbeelden            3 av 6/11 Petruskerk 

14 Bibliodrama                                                  7 ocht 8/11 Ludgeruskerk 

15 Impulsavond: Omgaan met het levenseinde 
gezien vanuit Bijbels/gelovig perspectief - door 
Peter Denneman 

14/11  Petruskerk 

16 Kerst-workshop Mandala tekenen                   1mi 8/12 Ludgeruskerk 

17 Impulsavond: “De Grondwet voor Geluk.” Over 
de universele wijsheid van de Bergrede met Hein 
Stufkens 

14/12 Ludgeruskerk 

18 Mannen en Spiritualiteit. Boekbespreking “De 
minnaar, de monnik en de rebel” van Suzanne 
van der Schoot                                                4 av 

7/1 Petruskerk 

19  Torenkamergesprekken                                  3 av   14/1 Petruskerk 

20 Engelen in de Kunst  met Ben Piepers                    27/2 Petruskerk 

21 Zang/muziekopvoering Hadewijch 
Uitlegavond mystica Hadewijch                       1av 
3 uitvoeringen in Swifterb., Lelyst. en Biddinh. 

 
28/2 
3/3 

 
Ludgeruskerk 
 

22 Ik was een vreemdeling maar jullie hebben mij 
opgenomen                                                     3 av 

12/3 Petruskerk 

23 Ouder worden  - gespreksgroep                  4 ocht                 22/3 Swifterbant 

24 Sacrale dans                                                4 ocht 28/3 Petruskerk 

25 Paas-workshop mandala tekenen                   1mi 7/4 ludgeruskerk 

 

 


