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Inhoudsopgave

Als er íets is waaraan de meeste mensen nu behoefte hebben na anderhalf jaar met  
coronabeperkingen, dan is het wel 'op adem komen', nieuwe energie krijgen, 
in beweging komen, elkaar weer ontmoeten en het leven delen. De zin van ons 

leven ligt immers vooral in de contacten met elkaar, het samen mens-zijn. In het delen 
van ons geloof en zoeken naar manieren om samen onze goede aarde te bewerken en te 
bewaren. We vertrouwen dat die nieuwe adem ons gegeven wordt. Het bijbelse woord 
voor 'adem' betekent ook 'wind', of 'geest'. Het kan de geest van God zijn, ons ingebla-
zen als een ademtocht, en het kan de bezielde geestkracht van de mens zijn. In een lied 
van Huub Oosterhuis naar psalm 104 staat: 

Alles wacht op U vol hoop
alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg zij sterven 
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen – 
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. 

Dat is zichtbaar geworden, in de afgelopen periode en nog steeds. Vol hoop wachten 
we, op nieuwe 'voeding', nieuwe zin. Zonder adem is er geen leven. Met Gods geest 
krijgt de aarde een nieuw gezicht. Dan kruipen wij weer uit ons huis, komen we weer in 
beweging naar elkaar toe: in de kerkelijke vieringen en op straat in ons dorp, in groepen 
en kringen, met een boek, een verhaal uit de Bijbel, met gebed en meditatie, lied en 
zang. Zo komen we op adem. Zo ontvangen we nieuwe energie!

In dit nieuwe jaarprogramma, voor een deel gezamenlijk met de Maartenskerkgemeen-
te in Doorn én de Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen, hopen we elkaar weer te 
zien en ons geloof en leven te delen. 
Wees van harte welkom!

• Johanneskerkgemeente   ds. Evelyn Noltus, Hilje Logtenberg van der Grient, 
 Teun Monster en Epko Smit
• Geloofsgemeenschap St. Andries   Theo Wagenaar
• Maartenskerkgemeente Doorn   ds. Sophie van den Berg-Hofstee en kerngroep O#V
• Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen   ds. Mariëlle Jochemsen 

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten of de 
activiteiten door kunnen gaan. Sommige activiteiten zijn ook digitaal te volgen. 
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1|  Inloopochtenden 

E lke eerste dinsdagmorgen van de maand is er inloopochtend in de ontmoe-
tingsruimte van de Johanneskerk van 10.30 tot 12.00 uur. Iedereen die het 

gezellig vindt om een kopje koffie of thee te drinken samen met anderen, elkaar 
te ontmoeten op een doordeweekse dag, nodigen we hierbij uit. U bent van harte 
welkom! Heeft u vervoer nodig? Neem dan even contact op met Corry Ruiten of 
Joke Stahlie.

Datum elke eerste dinsdag van de maand, te beginnen met 7 september
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Locatie Johanneskerk
Contact Corry Ruiten, tel. 451 409
 Joke Stahlie, tel. 410 631

4| NederlandSchoon

Doe mee aan de landelij-
ke Opschoondagen. Dit is 

het moment om in actie te ko-
men voor een omgeving zonder 
zwerfafval. Een zwerfafvalvrij 
Nederland is belangrijk voor 
mens, dier en milieu. Op zater-
dag 18 september en zaterdag 
19 maart worden we opgeroe-
pen naar buiten te gaan en 
gezamenlijk zwerfafval op te 
ruimen. We zullen in Leersum 
de randen van ons dorp en het 
buitengebied schoonmaken. 
Leden van de Johanneskerkgemeente worden opgeroepen om aan deze opschoon-
dagen mee te doen om samen met dorpsgenoten in actie te komen voor een  
gedeeld doel: een zwerfafvalvrije omgeving. 

Datum zaterdag 18 september en 19 maart
Verzamelplaats parkeerplaats Eetcafé Touché/ Het Gouden Hart
Aanmelden Epko Smit, esmitgjkramer@ziggo.nl
 

2| Christelijke meditatie

C hristelijke meditatie betekent: stil worden voor God. Het is een goede moge-
lijkheid om innerlijk tot rust te komen. In deze kring maken we ruimte voor 

God in een 'vol' en vaak druk bestaan. Deze kring komt bij elkaar op woensdag-
ochtend, voorlopig in één van onze kerken. Graag nodigen we nieuwe deelnemers 
uit om mee te doen. Wees welkom, ook om een keer te 'proeven' hoe het is. 

Datum  in overleg met de deelnemers
Locatie Johanneskerk / of bij iemand thuis
Begeleiding  ds. Evelyn Noltus
Inlichtingen   Dick Schaap  
en aanmelden  tel. 450 000 
 of 37dschaap@casema.nl

3| Meditatie

W ie wil mediteren vanuit de R.K. St. Andrieskerk is iedere maandagavond 
welkom. Het programma heeft altijd dezelfde indeling: achtergrondmu-

ziek bij binnenkomst, daarna kort een muziekfragment waarna we 25 minuten in 
stilte mediteren. De stilte wordt innerlijk vastgehouden terwijl uiterlijk een kort 
muziekfragment voor afsluiting zorgt. Daarna staande in een kring bidden we het 
Onze Vader en zingen Dona nobis pacem. We drinken thee in de kleine koffieka-
mer terwijl we een stuk tekst tweemaal lezen en daarna bespreken. Om circa 
21.30 uur is het afgelopen. 

Datum wekelijks maandagavond
Tijd 20.00 uur; kerk open vanaf 19.45 uur
Locatie 's zomers in de kerk en 's winters in de koffiekamer 
  van de Sint Andrieskerk, Engelberg 15 (achteringang)
Begeleiding Marijke van Soest, tel. 452 841
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5| Lezen op maandag 

Het afgelopen seizoen hebben we jammer genoeg alleen maar Judas van Amos 
Oz kunnen bespreken. Wat zou het mooi zijn als we in september weer bij 

elkaar kunnen komen om met een aantal mensen hetzelfde boek te lezen en er 
dan later samen van gedachten over wisselen. Dit seizoen willen we vijf boeken 
lezen. Drie daarvan stonden voor het afgelopen seizoen al op het programma. Via 
de bibliotheek is er van elk boek een aantal exemplaren beschikbaar. Als u daar 
gebruik van wilt maken kunt u dat van tevoren aangeven.  

Data 20 sept. Jaap Robben, Zomervacht
 8 nov. Paolo Cognetti, De acht bergen
 17 jan. Jane Gardam, Een onberispelijke man
 14 mrt. Oek de Jong, Zwarte schuur 
 9 mei Jan Brokken, De rechtvaardigen
Tijd 20.00 uur
Locatie wordt later bekend gemaakt 
 in de Nieuwsbrief
Begeleiding Teun Monster
Aanmelden tjmonster@planet.nl  
 U krijgt bericht als u op 
 de reservelijst komt te staan.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn. 

Datum dinsdag 28 september
Tijd 20.00 uur
Locatie Koningshof Doorn en livestream
Entree vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6,-)
Begeleiding Teun Kruijswijk Jansen
Aanmelden www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma
 

6| Waar blijft de kerk? - Erik Borgman

P rof. dr. Erik Borgman beschrijft in zijn boek 'Waar blijft de kerk?' de impasse, 
reddingspogingen en de gevoelens van rouw en onverschilligheid in een tijd 

van afbraak. Volgens Borgman moeten we ons nu niet afvragen welke taak de 
kerk 'nog' te vervullen heeft. De vraag is wat het wil zeggen 
hier en nu 'teken en instrument' te zijn van de liefde van God. 
Het gaat uiteindelijk niet om de liefde die wij God toedragen, 
maar die God òns toedraagt. Die liefde maakt het ons onmo-
gelijk op te houden kerk te zijn. Borgman is schrijver van het 
'beste Theologische Boek van het jaar 2019/2020' en columnist 
van het 'theologisch elftal' van 'Trouw'. Hij komt uit de RK-tra-
ditie en is een spreker die zijn toehoorders graag prikkelt!

(lees verder op pag. 7)

7| Gespreksgroep voor ouderen    
 'Op adem komen'

In 2019 startten we met een dorps-brede gespreksgroep voor ouderen in De 
Binder. Dit jaar hopen we de draad weer op te pakken en met elkaar op adem 

te komen. Heeft de coronacrisis ons dingen geleerd, en werkt dit nog door in ons 
leven? Hoe kijken we op deze periode terug, wat laten we los en wat nemen we 
mee? Wat kunnen wij als ouderen bijdragen aan de samenleving? Deze groep is 
bedoeld voor alle ouderen die met elkaar willen praten over zinvol ouder wor-
den. Ook als je niet meer zo vitaal bent, heb je betekenis. Iedereen is welkom, 
kerkelijk betrokken of niet.

Datum eerste keer: dinsdag 28 september, 10.00 – 11.30 uur
Locatie Sport- en Cultuurcentrum De Binder, Hoflaan 29, Leersum
Begeleiding Evelyn Noltus, predikant van de Johanneskerk
Aanmelding  noodzakelijk via predikantjohanneskerk@pknleersum.nl   
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8| Eetgroep 'Maal en verhaal'  18-35 jaar

Samen eten, elkaar ontmoeten, en ondertussen in gesprek over een verhaal. 
Dat kan een bijbelverhaal zijn, of een verhaal uit een andere geloofstraditie, 

of een levensverhaal. Tijdens het eten praten we hierover en delen ons eigen 
verhaal. Introducees van harte welkom, ook als je een enkele keer wilt komen, 
ook als je niet bij een kerk hoort.

Datum in overleg met de deelnemers
Locatie bij iemand thuis, in de Johanneskerk of in een eettentje 
Begeleiding ds. Evelyn Noltus 
Opgave  voor eind september via predikantjohanneskerk@pknleersum.nl 

10| De zin van het leven 
  
  Gesprekken over de zin van het leven

In 2017 krijgt Volkskrantjournalist Fokke Obbema op 54-jarige leeftijd een hart-
stilstand. Gelukkig overleeft hij zonder fysieke schade, maar mentaal, in zijn 

'ziel', is er wel iets onherstelbaars gebeurd. Daarover schrijft hij openhartig en 
aangrijpend in zijn krant, waarop meer dan duizend reacties volgen. Vervolgens 
spreekt Obbema met veertig heel verschillende mensen over de zin van het le-
ven. Het zijn stuk voor stuk prikkelende en boeiende gesprekken met o.a. een 
abt, een astrofysicus, een begrafenisondernemer, een oud-ambassadeur, een pre-
dikant en een columnist/dichter. We krijgen opmerkelijke inkijkjes in hun leven. 
Het boek De zin van het leven (2019) komt op drie avonden aan de orde. Op de 
eerste avond wordt er ingegaan op het thema en op de zeven inzichten van Obbe-
ma. Op de twee vervolg-avonden worden de interviews toegelicht en besproken 
die de deelnemers zelf hebben gekozen. 

Data donderdag 14 oktober, 4 en 18 november
Tijd 20.00 uur
Locatie  Johanneskerk
Begeleiding Epko Smit en Hilje Logtenberg van der Grient
Aanmelden esmitgjkramer@ziggo.nl  
 U krijgt bericht als u op de reservelijst komt te staan.

9| Groene kerkgemeenschap zijn 

Wat is een Groene Kerk gemeenschap? Kan het christelijk geloof een positie-
ve kracht zijn bij het streven naar duurzaamheid? Hoe ga jij om met wat 

ons als schepping gegeven is; de aarde, de dieren, de planten en de mensen om 
je heen. Wat vind je daarbij belangrijk en wat geeft je richting? En hoe breng je 
dat in de praktijk in je manier van leven? Aan de hand van voorbeelden verteld 
door Harrie Swarte, Ward Logtenberg en Ineke Vrij (Dorp&Natuur) hopen we op 
deze avond van elkaar te leren en elkaar te inspireren om tot nieuwe ideeën/ 
voornemens te komen

Datum donderdag 7 oktober
Tijd 20.00 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Hilje Logtenberg van der Grient  
 en Teun Monster
Aanmelden  hiljelogtenberg@hotmail.com  
 U krijgt bericht als u op de 
 reservelijst komt te staan.
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11| De vele gezichten van Maria Magdalena
Bezoek Catharijneconvent en gezamenlijke dienst Doorn/Maarn-Maarsbergen 

Maak kennis met de mysterieuze Maria 
Magdalena en haar vele gezichten: van 

kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt 
geassocieerd met de vermenging van seksua-
liteit, sensualiteit en zonde; een baken van 
hoop en een feministisch icoon. En was ze nu 
wel of niet getrouwd met Jezus?
In museum Catharijneconvent Utrecht is tot 
9-1-2022 een grootse tentoonstelling gewijd 
aan deze fascinerende vrouw die al 2000 jaar 
blijft inspireren. Ga mee op ontdekkingstocht 
langs historische bronnen, indrukwekkende 
schilderijen, hedendaagse beeldende kunst 
en populaire cultuur. Sta oog in oog met Ma-
ria Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming 
door de eeuwen heen.

Datum zaterdag 16 oktober 
Tijd 14.30 uur  
Locatie Museum Catharijneconvent 
 (groepsrondleiding, 
 max. aantal deelnemers 15)
Entree Toegang museum plus € 4,-   
 voor de rondleiding
Begeleiding Evelyn Noltus
Aanmelden predikantjohanneskerk@pknleersum.nl   

Datum zondag 17 oktober 
 gezamenlijke dienst met de protestantse 
 Gemeenten Doorn en Maarn-Maarsbergen
Tijd 10 uur
Locatie Maartenskerk Doorn 
 (Johanneskerk gesloten, dienst is ook online mee te vieren)
Voorgangers ds. Sophie Hofstee, ds. Mariëlle Jochemsen, ds. Evelyn Noltus 

12| Op adem met Vincent  
Kunstlezing met muzikale uitvoering     

V incent van Gogh groeide van een met de armen bewogen evangelist, uit tot 
kunstschilder. Pas na zijn vroege dood bracht hij de harten, van degenen die 

zijn werk zagen, in beroering. Heeft hij zijn eerste roeping losgelaten? Of kunnen 
we zijn verbondenheid met geloof en Bijbel meer terugzien in zijn werk dan we 
denken? In deze lezing gaan we op zoek naar zijn inspiratie. Arjan Veen zorgt 
voor een passende improvisatie op de piano vooraf. Tijdens de presentatie doet 
hij met de uitvoering van een passend muziekstuk de tijd van Vincent herleven. 
We besluiten de avond met een filmpresentatie 'op locatie' in Nuenen, dat het 
verhaal van Vincent vertelt. Hij ontwikkelde daar, rond het 'domineeshuis', zijn 
schilderstijl en thema's verder, voordat hij naar Frankrijk vertrok.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum donderdag 4 november
Tijd  19.45 uur muzikale inleiding - start lezing 20.00 uur
Locatie    Maartenskerk en livestream
Entree vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6,-)
Begeleiding Brechtje de Boer en Teun Kruijswijk Jansen
Aanmelden www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programmaAlfred Stevens, Maria  

Magdalena, 1887, Museum 
voor Schone Kunsten, Gent 
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13| Koor voor nieuwe 
  Nederlandse religieuze muziek 

Het koor o.l.v. Antoine Oomen zingt een bloemlezing uit het repertoire van 50 
jaar Oosterhuis/Oomen. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze middag 

door kan gaan. Volg de berichtgeving in de kerk en in de plaatselijke krant.
Deze activiteit wordt georganiseerd door de Maartenskerkgemeente en de  
RK parochie St Maarten in Doorn, de Johanneskerk en RK geloofsgemeenschap  
St. Andries in Leersum.

Datum / tijd zondag 7 november / 16.00 uur
Locatie Johanneskerk
Entree € 10,-
Begeleiding ds. Evelyn Noltus
Aanmelden hiljelogtenberg@hotmail.com  
 U krijgt bericht als u op de 
 reservelijst komt te staan. 

14| Economie en geloof: een kwestie 
  van vertrouwen - Paul Schenderling 

Geloof en economie hebben veel met elkaar te maken. De profeten, de apos-
tel Paulus en Jezus zeggen dat ons geloof en ons dagelijks economisch han-

delen beide afhangen van één en dezelfde vraag: 'Waar vertrouw je op?' Tijdens 
deze bijeenkomst bespreken we waarom de vertrouwensvraag zo belangrijk is en 
leren we die te herkennen in de concrete, alledaagse handelingen. Paul Schen-
derling is econoom en adviseur sociale vraagstukken bij organisatieadviesbureau 
Berenschot en medeauteur van het boek 'Hoe handel ik eerlijk'. Samen met hem 
ontdekken we hoe ons antwoord op deze vraag van invloed is op onze relatie met 
God en onze andere relaties. Ook komt aan bod hoe we elkaar als (kerk)gemeen-
schap kunnen helpen om ons dagelijks handelen in overeenstemming te brengen 
met een hernieuwd vertrouwen op God.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum / tijd maandag 29 november / 20.00 uur
Locatie  Koningshof en livestream
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
Begeleiding Leden Groene Kerk werkgroep
Aanmelden www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma

15| Vespers in de adventstijd

In de periode van Advent houden we wekelijks samen met de geloofsgemeen-
schap St. Andries een kort avondgebed/vesper. Een half uur zingen, bijbelwoor-

den, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op het Kerstfeest. 

Data dinsdagavond 30 november, 7, 14, en 21 december
Tijd 19.30-20.00 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Theo Wagenaar en ds. Evelyn Noltus

16| Eindelijk volwassen. 
  Wijsheid van de tweede levenshelft – Frits de Lange

In de 2e muzikale lezing van de reeks 'Met nieuwe ogen', legt prof. dr. Frits 
de Lange (hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit) uit 

waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat het met je gedaan 
is. Maar ook: dat de tweede levenshelft niet gegarandeerd een succesverhaal 
is. Wijs oud worden, dat is zijn ideaal waar hij – als wetenschapper en als 'ou-
dere-in-opleiding' – een goed woord voor wil doen. De lezing wordt afgewisseld 
met eigenwijze en ontroerende songs over wijsheid en ouderdom, gezongen door 
Eessa Frieman. Zij zong zo'n tien jaar in het kleinkunstkoor Au Bain Marie. Ze 
maakt nu – met Frits de Lange, die haar begeleidt– deel uit van de muziekgroep 
MEEZZ. Zie www.meezzmusic.nl  Het boek Eindelijk volwassen is op de avond zelf 
ook verkrijgbaar.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum / tijd woensdag 12 januari / 20.00 uur
Locatie  Sport-en Cultuurcentrum De Binder, Hoflaan 29, Leersum 
Entree vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5,-)
Begeleiding Evelyn Noltus
Aanmelden www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma
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17|  Zijn wij een inclusieve 
  kerkgemeenschap? 
  Heleen Zorgdrager

Met een inclusieve kerkgemeenschap willen we een geloofsgemeenschap zijn 
voor alle mensen, hoe men ook geaard is: hetero, homoseksueel, lesbisch, 

biseksueel, transseksueel of intersekse (LHBTI). Is dat ook niet een opdracht voor 
ons als gemeente van Christus? In delen van de PKN worden homoseksuelen met 
een relatie doorgaans nog geweerd van de kansel en bestuurlijke functies. Ander-
zijds heeft de PKN – als een van de weinige kerken ter wereld – een liturgie voor 
transgenders die hun nieuwe naam en identiteit willen laten zegenen. Zijn wij 
ons voldoende bewust dat wij door onze houding en taalgebruik mensen kunnen 
kwetsen en buiten sluiten door onze onwetendheid en vooringenomenheid? Prof. 
dr. Heleen Zorgdrager (Protestantse Theologische Universiteit) zal ons helpen om 
verder na te denken over een inclusieve kerkgemeenschap.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum donderdag 27 januari
Tijd 20.00 uur
Locatie Koningshof Doorn 
Entree vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6,-)
Begeleiding Johan Beuckens
Aanmelden www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma

18|  Lopen over water 

De bijbel is een boek vol wonderlijke verhalen. Wie kan dat nog geloven: dat 
Jezus over water liep? Of dat een zieke op wonderbaarlijke wijze genezen 

wordt? Hoe kan het, dat Jezus sterft aan een kruis en vervolgens toch nog ver-
schijnt aan zijn leerlingen? In drie bijeenkomsten zullen we drie verhalen onder 
de loep nemen. We durven de stelling aan, dat elk van deze verhalen raakt aan 
onze eigen levensgeschiedenis. Dat het niet gaat over een min of meer bizar 
wonderverhaal over Jezus, toen, daar, lang geleden, maar over ons, in ons con-
crete leven met alles wat daarin gebeurt. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
iedereen die zich vragen stelt over de zin of onzin van bijbelverhalen, en die 
de uitdaging aandurft om met nieuwe ogen te lezen. Ook als u niet bij een kerk 
aangesloten bent, maar wel nieuwsgierig, bent u uitdrukkelijk van harte welkom!

1. Lopen over water Mattheus 14: 22-35 
2. Genezen, maar wie, waarvan, hoe?  Marcus 5: 21-43
3. Hoezo: opstanding?  Johannes 21: 1-14 

Data drie avonden of ochtenden (afhankelijk van de deelnemers) 
 in januari/februari 2022 
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Evelyn Noltus  
Aanmelden  vóór 1 december bij Evelyn Noltus via predikantjohanneskerk@ 
 pknleersum.nl , graag voorkeur uitspreken voor ochtend/  
 avond. Deze groep gaat van start bij voldoende deelnemers.



16 |  | 17  

19|  Van Kinderwetje tot WMO

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en mag u weer gaan stemmen. 
Wethouder Hans Waaldijk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ondermeer 

verantwoordelijk voor het sociale domein, zal in zijn lezing met als titel 'Van 
kinderwetje (1874) tot WMO', centraal stellen dat wij (kerkelijk en gemeentelijk) 
één gemeenschap vormen. Welke ontwikkelingen zijn er in de loop van de jaren 
binnen dit kader geweest? Wat betekende dit voor de ideeën over de scheiding 
van kerk en staat? Wat kunnen wij als kerkelijke en burgerlijke gemeente nu con-
creet voor elkaar betekenen? Een bezinningsbijeenkomst te midden van politieke 
verkiezingsretoriek.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum woensdag 9 februari 2022
Tijd  20.00 uur
Locatie Sport- en Cultuurcentrum De Binder, Hoflaan 29, Leersum 
Entree vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5,-)
Begeleiding Teun Monster en Theo Wagenaar
Aanmelden www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma

20|  Liedmiddag

T ijdens deze liedmiddag willen we - samen met de cantorij van de Johannes- 
kerk en leden van het koor van de geloofsgemeenschap St. Andries - al zin-

gend 'op adem' komen. Onder de enthousiaste leiding van cantor Jandirk Pronk 
oefenen en zingen we bekende en nieuwe liederen; uit het Liedboek en uit an-
dere bundels. De middag wordt afgesloten met een korte vesper waarin de in-
gestudeerde liederen met teksten en gebeden bij elkaar komen. Zingt u graag 
– zing dan mee! Alleen de vesper bijwonen kan natuurlijk ook. De indeling van 
de middag is als volgt: van 14.00–16.00 uur worden de liederen samen met de 
aanwezigen geoefend en 'ingezongen', halverwege is er een thee/koffie -pauze. 
Daarna is de vesper van 16.15 tot 16.45 uur.  

Datum zaterdag 19 februari
Tijd 14.00 – 16.00 u (oefenen, inclusief een thee/koffie pauze)
 16.15 – 16.45 u (Vesper)
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Cantorij Johanneskerk en leden van het St. Andrieskoor 
 o.l.v. Jandirk Pronk
Aanmelden Epko Smit, esmitgjkramer@ziggo.nl  
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21|  Pleidooi voor een economie met  
  een menselijk gezicht - Theo Salemink
'Pleidooi' voor een economie met een menselijk gezicht' is de ondertitel van een 

boek van Theo Salemink met als titel 'Op de rug van de tijger'. Hij vergelijkt 
daarin het kapitalisme en de vrije markt met een rit op de rug van een tijger. De tij-
ger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die noodlottig is. 
Toch vervolgen wij onze stuurloze rit, verbonden aan wat onze ondergang kan bete-
kenen. Hooguit kunnen we hier en daar wat bijsturen. Dat levert felle debatten op 
onder economen en politici over bijv. markt en staat, over groei en duurzaamheid. 
Vaak gaat het dan over duivelse dilemma's waar ook kerken en christenen als me-
deverantwoordelijken voor de schepping, hun opvattingen moeten hebben.     

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum woensdag 2 maart
Tijd 20.00 uur
Locatie Sport- en Cultuurcentrum De Binder, Hoflaan 29, Leersum 
Entree vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5,-)
Begeleiding Theo Wagenaar
Aanmelden www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma  

22|  Stiltewandelingen

Een stiltewandeling geeft je een moment van rust en reflectie. Tijdens een 
stilte wandeling neem je tijd voor jezelf, creëer je ademruimte, zodat je 

opnieuw bezield kunt raken. Het ritme van de seizoenen in de natuur, het kijken 
naar je omgeving, en het wandelen in stilte helpen bij het vinden van innerlijke 
balans. En in de schepping vind je aanknopingspunten om God te ontmoeten. 
We gaan in stilte met elkaar op pad, je krijgt een tekst mee voor onderweg. Er 
zijn twee mogelijkheden: een lange wandeling voor wie goed ter been is, en een 
korte voor wie minder lang kan lopen. Aanmelden vooraf is wenselijk via esmitg-
jkramer@ziggo.nl, maar je kan ook op het laatste moment nog beslissen om mee 
te doen. De wandelingen starten bij de Johanneskerk.

Datum zondag 6 maart, 30 minuten
Tijd na de kerkdienst & koffiedrinken
Datum dinsdag 8 maart, max. 75 minuten
Tijd 9.45 – 11.15 uur
Begeleiding Evelyn Noltus en Epko Smit       

23|  NederlandSchoon
Landelijke Opschoondag 19 maart. Ga voor informatie naar activiteit nr 4.

24|  'Op Adem komen' 
  expositie en lezing - Annewil Jansen  

In de Veertigdagentijd is vanaf 13 maart in de Johanneskerk de expositie 'op 
Adem komen' te zien. Op zondag 20 maart zal Annewil Jansen een lezing geven. 

Zij laat zich als kunstenaar leiden door het landschap in de ruimste zin van het 
woord. In haar werk vormen kwetsbaarheid, verval en leven een rode draad. 
Onrecht, intolerantie, polarisatie, vervuiling van de schepping, zijn onderwerpen 
die niet worden geschuwd, evenals de donkere kanten van het leven zelf. Ze 
hebben echter niet de overhand, want verwondering en schoonheid zijn als een 
glimp van de Aanwezige in ons bestaan. 
Voor project Adem (Feest van de Geest 2016) heeft ze twee grote vrij hangende 
doeken gemaakt: uit het Eerste Testament met als titel 'de fluisterende stilte' 
over de profeet Elia op de Horeb en uit het Nieuwe Testament: 'en Hij blies op 
hen' over de eerste verschijning van Jezus aan zijn vrienden ná de opstanding. 
Deze doeken zullen in de kerk worden opgehangen en uitgangspunt zijn van de 
lezing over 'op Adem komen'.

Datum zondag 20 maart
Tijd 15.00-16.00 uur
Begeleiding Hanny van Schaik en 
 Hilje Logtenberg 
 van der Grient       

Annewil Jansen 'en Hij blies op hen'. 
inkt en pastelkrijt op doek. 150 x 150 cm
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25|  Choral Evensong: lezing/ workshop

De Choral Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond 
waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is 

afkomstig uit de Anglicaanse Kerk. Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, houdt 
een lezing over het vervolgonderzoek naar Choral Evensong dat ze aan de PThU 
Amsterdam in samenwerking met Oxford University heeft uitgevoerd. Waarom 
is de Choral Evensong zo geliefd in Nederland en in Engeland? Wie gaan naar de 
Evensong en waarom? Ze zal dieper ingaan op de betekenis van nieuwe vormen 
van spiritualiteit en kerk-zijn in Nederland, geworteld in een lange traditie in 
Engeland. Uiteraard zal ook gezongen worden: 'Tell out my soul'!

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum dinsdag 29 maart
Tijd 20.00 uur
Locatie Johanneskerk
Entree vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5,-)
Begeleiding Hilje Logtenberg van der Grient
 Aanmelden via hiljelogtenberg@hotmail.com  
 U krijgt bericht als u op de reservelijst komt te staan. 

26| Choral Evensong: viering

Op 3 april 2022 zingt het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken in 
een Choral Evensong in het koor van de Maartenskerk in Doorn. Ds. Evelyn 

Noltus is de liturg. Een Evensong is een viering in de stijl van het Anglicaanse ge-
zongen avondgebed, met prachtige koorwerken uit de rijke Engelse kerkmuziek: 
hymns, preces and responses, psalm, canticles en de anthem. Het Vocaal Theo-
logen Ensemble is een projectkoor dat bestaat uit theologiestudenten, dominees 
en geestelijk verzorgers. U bent van harte uitgenodigd om dit mee te vieren.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum  zondag 3 april
Tijd 16.30 uur
Locatie Maartenskerk, Doorn
Entree collecte aan de uitgang (richtlijn € 6,-)
Begeleiding Marjoke Limpens-Timmer
Aanmelden www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma

27| Textiel workshop 'Op adem'
  Sabine Beekelaar

In deze workshop vieren we het leven. Het inademen van zuurstof geeft ons 
energie. De bomen en het leven in de oceanen schenken ons deze zuurstof. We 

werken met kleine katoenen lapjes, die we met verschillende soorten textielverf 
en technieken bewerken. Er kunnen minimaal 4 en maximaal 6 personen deelne-
men. Als je het hebt graag een schort en evt. witte katoenen lapjes meenemen.

Datum vrijdag 1 april
Tijd 10 tot 12 uur
Locatie M.C. Verloopweg 65
Entree € 5,-
 Uiterlijk 15 maart aanmelden 
 via hiljelogtenberg@hotmail.com    
 U krijgt bericht als u op de reservelijst komt te staan.

29|  Vespers in de 40-dagentijd 

In de veertig dagen voorafgaand aan Pasen houden we wekelijks samen met de 
geloofsgemeenschap St. Andries een kort avondgebed/vesper. Een half uur zin-

gen, bijbelwoorden, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op het Paasfeest. 

Data dinsdagavond 8, 15, 22 maart; 5 en 12 april   
Tijd 19.30-20.00 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Theo Wagenaar en ds. Evelyn Noltus

28|  'Eieren schilderen' - Cocky Kok

In deze workshop gaan we paaseieren versieren. We werken met natuurlijke 
materialen. Er kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Graag meenemen: een 

doos witte eieren, een steelpan en een oude nylonkous.

Datum / tijd vrijdag 8 april / 14.30 tot 16.30 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Cocky Kok
Entree € 5,-
 Uiterlijk 22 maart aanmelden via hiljelogtenberg@hotmail.com   
 U krijgt bericht als u op de reservelijst komt te staan.
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30| Prekenserie over 'Op adem'

A ls afsluiting van ons jaarthema zal op de zondagen 7, 14 en 28 augustus 2022 
een prekenserie worden gehouden over het bijbelse begrip 'adem'. Als zelf-

standig naamwoord wordt roeach in de bijbel (O.T.) op verschillende manieren 
vertaald: adem, ademtocht, wind, bries, geest, levensadem, levensgeest, enz. 
Soms is het de roeach, de adem van God, als werkzame goddelijke kracht, soms 
de adem van de mens, als bezielde geestkracht van de mens, afhankelijk van de 
context. In het jodendom is er soms nauwelijks een onderscheid. In ieder geval 
heeft Roeach te maken met 'beweging', met gedrevenheid en bewogenheid, die 
bezielt en voortstuwt. Tijdens deze kerkdiensten zal een bijbeltekst over 'roeach' 
centraal staan.

Datum zondagen 7, 14 en 28 augustus 
Tijd 10 uur
Locatie Johanneskerk
Voorganger ds. Evelyn Noltus

Zin in Film
Filmprogramma Koningshof, Kerkplein 1, Doorn
19.15 uur inloop, 19.30 uur aanvang film, entree: € 6,-
Aanmelden via www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma

1 oktober Il Postino
19 november Shadowlands
21 januari Adam
18 februari God Exists, Her Name Is Petrunya
8 april The new gospel

Filmprogramma Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
19.30 uur inloop, 20 uur aanvang film, entree: vrijwillige bijdrage
Aanmelden via scribapknmm@gmail.com, of 06-22975996

13 oktober Lion 
24 november The two popes 
19 januari Sorry, we missed you
23 februari Hors normes
20 april Das schweigende Klassenzimmer 

Maartenskerk, thema 'Op adem'
Bekijk het volledige programma van lezingen op 
www.protestantsegemeentedoorn.nl 
Contactpersoon Ontmoeten#Verdiepen: 
Marjoke Limpens-Timmer | ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
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ContactContact

Johanneskerk
Lomboklaan 9, 3956 DE Leersum
 0343 - 452 529  pknleersum.nl/johanneskerk

St. Andrieskerk
Engelberg 15, 3956 VL Leersum
 0343 - 451 331  parochie-sintmaarten.nl

Maartenskerk/ Koningshof
Kerkplein 1, 3941 HV Doorn
 0343 - 414 270  protestantsegemeentedoorn.nl

Prot. Gemeente Maarn-Maarsbergen

Ontmoetingskapel Maarn
Kapelweg 45, 3951 AB Maarn
 pknmm.nl

Dorpskerk Maarsbergen
Woudenbergseweg 52, 3953 MH Maarsbergen
  pknmm.nl

Ideeën voor activiteiten buiten dit programma om 
zijn van harte welkom! Zie voor aankondigingen 
van de activiteiten de betreffende websites.

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en 
websites in de gaten of de activiteiten door kunnen 
gaan. Sommige activiteiten zijn ook digitaal te volgen. 

 Johanneskerk Leersum


