V en T aanbod september/oktober 2016
Oecumenische Bijbelgroep 2016
Op 6 juli hebben we een boeiend jaar afgesloten. Als
Oecumenische Bijbelgroep / Geloven nu groep hebben
we ons verdiept in de evangelielezing van de komende
zondag en wat dat voor ons zelf betekent. Regelmatig
voerden we mooie geloofsgesprekken. Dat is ons zo
goed bevallen dat we volgend jaar gewoon doorgaan.
Voel je je aangesproken? Dan ben je van harte welkom
om mee te doen aan ons (geloofs) gesprek. Je hoeft
echt geen Bijbelkenner te zijn.
Wanneer en welk evangelie?
5 september: Lucas 15, 1 – 32;
3 oktober: Lucas 17, 11 – 19
31 oktober: Lucas 20, 27 – 38
12 december: Mattheus 11, 2 – 11
Waar? Pastorie Dominicus, Sint Walburgkerkpad 3 Tiel;
Wanneer? Maandags van 19.30 tot 21.00 uur
Ed van de Moosdijk
Preekvoorbereiding met ds Leen de Ronde Elke dinsdagavond van 19.30-21
uur in het inloophuis. Tenzij anders aangegeven op de zondagsbrief, vanaf 6
september
Overdagbijbelkring
Eens in de drie weken in gesprek over een thema geïnspireerd door de bijbel. De
eerstvolgende bijeenkomst wordt via de zondagsbrief bekend gemaakt.

DE NACHT VAN DE BIECHTVADER, christelijk geloof in en tijd van
onzekerheid. Tomas Halik, Boekencentrum 2016
Halik is filosoof, priester en psychotherapeut, afkomstig uit Tsjechië. Twijfel en
Paradox zijn grondwoorden in zijn theologie. Want, zegt hij, de kern van het
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christelijk paasgeloof is de overwinning door een nederlaag. Halik pleit ervoor
met behoud van ons kritisch verstand ruimte te maken in onszelf voor het
mysterie van het christelijk geloof. Niet als een probleem om op te lossen, maar
als een levenshouding waarbij je jezelf oefent oog te krijgen voor de
werkelijkheid van God, niet achter onze zichtbare wekelijkheid maar er middenin.
Graag opgave vooraf bij miekebregman@online.nl
Tijd en plaats: 14 september en 20 oktober in de Drumptse Hof om 20 uur
Open Deurkring
Doorgaande kring overdag rond het thema van de Open Deur van de betreffende
maand, start 15 september, 14.30-16 uur.
bij Mieke Bregman, Drumptselaan 2, 4003 HD Tiel. Nieuwe deelnemers welkom.
Maal en Verhaal Donderdag 15 september en dinsdag 1 november 18.00
uur
Er wordt gekookt in het acitviteitengebouw in Wadenoijen. Opgave bij Ds. Karin
Spelt
Bibliodrama: we stappen letterlijk en figuurlijk in een bijbelverhaal .
data: woensdag 28 september,19 oktober, 16 november, 21 december.
aanvang: 19.45u
plaats: Cecilienhof, Kerkstraat 34
olv Peter Minnema, 06 40937270, peterminnema@gmail.com
deelname per avond €10,Woensdag 5 oktober
Een reis naar de Verenigde Staten als bron van inspiratie
Ds. Karin Spelt en Ds. Jeroen Jeroense uit Elst vertellen over hun werkbezoek
aan de Palmaceia Presbyterian Church in Tampa, Florida. Wat heeft hen
geïnspireerd? Welke ervaringen kunnen vruchtbaar zijn voor de kerk in Elst en
Tiel?
De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd in de Drumptse
Hof.
Als u niet mee eet bent u om 19.30 uur welkom voor de koffie.
De presentatie begint om 20.00 uur.
Opgave bij Ds. Karin Spelt
Zondag 9 oktober 12.00 uur
Meditatieve wandeling in en rond de kasteeltuin in Hemmen. Tijdens de
wandeling van ongeveer 5 kilometer zijn er een aantal momenten van stilte en
bezinning.
Vertrek na de kerkdienst om 12.00 uur vanaf de Drumptse Hof.
Opgave bij Ds. Karin Spelt
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MINTIJTEER, Esther Maria Magnis, van Wijnen, 2016
Uitgever Dingeman van Wijnen heeft dit persoonlijke debuut van
religiewetenschapper Esther Maria Magnis uit het Duits vertaald. Het is het
verhaal van een weg met God, die begint met een mystieke ervaring in de
kindertijd. Die stukloopt op de zwijgende afwezigheid van God in het ziekte en
stervensproces van de vader. En die als een vernieuwd spoor wordt terug
gevonden als de schrijfster 24 is. In Trouw werd het boek bekroond met 5
sterren. Wie er zich aan waagt vind een “zwaar boek” wat er om vraagt meer
dan 1 keer gelezen te worden. De taal is prachtig. Van harte aanbevolen.
Graag opgave vooraf bij miekebregman@online.nl
Tijd en plaats: 13 oktober, Drumptse Hof, 20 uur
Waarom blijf ik katholiek? Of protestant?
Waarom ben ik lid van een kerk? Voor vele ouderen is dat vanwege hun
achtergrond: geboren in een katholiek of protestants gezin, waar geloof in God
vanzelfsprekend was en wekelijks kerkbezoek normaal. En de voetbalvereniging
was ook van de eigen gezindte.
In de loop van de vorige eeuw is dat steeds minder vanzelfsprekend geworden.
Velen haakten af, anderen kregen een lossere band met de kerk en een steeds
kleinere en grijzere groep is nog actief in de kerken. Bovendien komt geloof en
kerk nogal eens negatief in het nieuws: onderling geruzie, misbruik van macht.
De keus voor de geloof en kerk moet steeds meer bewust worden gemaakt en
wordt door de omgeving lang niet altijd positief gewaardeerd.
Op deze avond willen we - na een korte inleiding - in kleinere groepen met elkaar
in gesprek gaan om de eigen ervaringen op dit gebied met elkaar te delen. Wat
betekent geloof in God (nog) voor mij? Maakt het positieve gevoelens in mij los?
Of beleef ik er juist pijn of angst bij?
En heb ik voor geloof de kerk nodig? Is er toekomst voor geloof zonder de kerk?
En wat betekent dat voor mij?
Op deze avond is iedereen welkom: gelovigen, twijfelaars en ongelovigen;
kerkmensen maar ook zij die geen band (meer) hebben met een kerk.
Praktische informatie:
Datum: maandag 17 oktober 2016, 20:00uur (zaal open 19:45 voor koffie-thee)
Plaats: Parochiecentrum Dominicus, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel
Aanmelden is niet verplicht maar mag wel: Nico Enthoven, n.enthoven@hetnet.nl
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Laudato si: de groene rondzendbrief van paus Franciscus over een duurzame
toekomst
De wereld zoals wij die kennen, staat onder
druk: vluchtelingenstromen, verandering
van het klimaat (wereldtop Parijs),
hongersnood, armoede en
onrechtvaardigheid. Aan de andere kant
wordt er in de Verenigde Naties druk
vergaderd over nieuwe milleniumdoelen: om
honger, armoede, onderwijsachterstand,
onrechtvaardigheid enzovoort nog verder de wereld uit te bannen.
Grote problemen, die je volgens paus Franciscus niet los van elkaar kunt zien.
Echte oplossingen vragen om een allesomvattende wereldvisie. In zijn laatste
leerbrief ontvouwt de paus zijn grote, of liever grootse visie. Deze encycliek heeft
ook onder niet-gelovigen, waaronder belangrijke wetenschappers, een sterke
indruk achter gelaten.
Er is nu een officiële Nederlandse vertaling. Hoog tijd dus dat wij als gewone
gelovigen ook te weten komen hoe paus Franciscus denkt. Dat kunt u natuurlijk
doen door zelf het document te lezen. Maar we willen u ook de mogelijkheid
geven om samen met anderen een aantal thema’s uit de brief (in het boekje zo’n
140 bladzijden) te bespreken. Daarvoor hebben we een viertal avonden gepland:
Laudato Si, de ‘groene’ rondzendbrief van paus Franciscus
Ma 24 oktober: onze tuin van (h)Eden
Di 8 november: keuze voor de armen
Ma 21 november: techniek: vloek of zegen
Di 6 december: wat kunnen we ermee, in eigen leven, eigen kerk?
plaats: parochie Dominicus, Walburgkerkpad 3, Tiel. Tijd: 19.30 uur
U kunt er voor kiezen alle avonden erbij te zijn, maar als u dat niet lukt, kunt u
ook één van de avonden kiezen. Voor de avonden zelf geven wij u korte delen
van de tekst, die we die avond zelf willen gebruiken (max. 2 A4-tjes). Als u de
gehele tekst wilt lezen, kunt u die bestellen via RKKerk.nl Ook kunt u de tekst
lezen of downloaden via rkdocumenten.nl, trefwoord “Laudato si”.
Als u deel wilt nemen aan deze avonden, of een avond, dan stellen we het op
prijs als u zich opgeeft via secretariaat.culemborg@suitbertusparochie.nl.
pastor E. van de Moosdijk
Lutherlezing: In gezellige sfeer lezen wij een stuk van Luther en praten
daarover door.
Datum: 31 oktober, 20:00 uur, Hogeweidseweg 51. Aanmelden is noodzakelijk
(via dbohlken@dds.nl) - voor lutheranen en niet-lutheranen!
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Aanbod op maat bij voldoende belangstelling:
Lezen in de dienst
Lezen gaat vanzelf - en toch is het goed om regelmatig weer even stil te staan
bij de mogelijkheden, die de lezing in de dienst biedt. Hoe gebruik je je
ademhaling, je stem, je houding.
Als je regelmatig in de kerk leest - of als het je leuk lijkt - laat het weten. Dan
kunnen wij samen naar een passende datum zoeken. (dbohlken@dds.nl)
Liturgie vieren
Iedere zondag doen wij het. Vanuit verschillende tradities en toch samen. Wat
gebeur er eigenlijk precies? Waarom doen wij bepaalde dingen? En zou het ook
helemaal anders kunnen?
Vanuit de praktijk, met theorie en gesprek, gaan wij met liturgie aan het werk.
Als je belangstelling hebt - laat het weten! (dbohlken@dds.nl)
Activiteiten November
Klankschalen concert in Drumptse Kerk, 13 november, 15 uur
We maken een reis op de klanken van kristallen klankschalen, koperen schalen,
trommels en andere instrumenten. De klanken brengen een diepe ontspanning te
weeg en de meditatie, die deel uitmaakt van de klankbeleving, kan inzicht
brengen bij persoonlijke vragen. Het concert word verzorgd door Elizabeth
Verheij, Energetisch therapeute in Renkum en Hendrik Jan Dekker, Psychosociaal
therapeut en percussiespeler in Tiel en Renkum. Het concert liggend bijwonen
geeft een extra dimensie aan de beleving.
Neem daarvoor dan wel zelf een matje o.i.d. mee.
Entree: €10,De kunstwerken van Pieter Bruegel, de Oude
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de beeldenstorm door de Lage Landen
raasde (1566).
De gevolgen daarvan zijn nog altijd goed zichtbaar in het interieur van kerken
die meegegaan zijn met de Reformatie, zoals ook de Tielse St. Maartenskerk.
Deze beeldenstorm is echter opgestoken vanuit de Zuidelijke Nederlanden. Ook
de stad Antwerpen heeft er zwaar onder te lijden gehad. Tegelijk was deze
bloeiende havenstad een centrum van kunst en cultuur. Vanuit Antwerpen kreeg
bijv. Pieter Bruegel († 1669) als kunstschilder naam en faam. Hij werd wel de
nieuwe Jeroen Bosch genoemd. En nog altijd hebben een aantal van zijn werken
iconische waarde, bijv. De toren van Babel, Dulle Griet, de val van Ikarus,
Boerenbruiloft. En natuurlijk ook zijn kersttaferelen, zoals: de volkstelling te
Bethlehem en de kindermoord van Herodes te midden van Vlaamse
winterlandschappen.
De kunst van Bruegel pakt al bij de eerste oogopslag. Maar wie zich gaat
verdiepen in de gebeurtenissen van zijn tijd en de betekenis van de symboliek
gaat nog veel meer ontdekken.
Graag nodig ik u uit voor deze ontdekkingstocht in het werk van deze grote
kunstenaar.
We komen bij elkaar op de woensdagavonden van 2 nov. , 16 nov., 30 nov., en
14 dec., aanvang
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20.00 uur in de Drumptse Hof.
Graag tevoren even opgave doen bij Leen de Ronde,
634090/ 06-28302624

ronde@solcon.nl

tel.

Klompenpadwandeling
In overleg met ds Karin Spelt die de laatste jaren geregeld wandelingen heeft
aangeboden binnen
V en T gaan we dat het komend jaar afwisselend doen. Ik wil graag de nieuwe
Klompenpaden lopen die de laatste jaren in de naaste omgeving van Tiel
ontwikkeld zijn.
We beginnen met een pad in de regio Geldermalsen. Startpunt is de winkel van
Mariënwaard in Beesd.
We lopen op 17 november. Voor wie wil samen reizen: we vertrekken om 9.48
uit Tiel per trein ri. Geldermalsen.
Graag opgave vooraf: miekebregman@online.nl
Zondag 27 november Zin op Zondag 11.30 tot 13.30 uur Drumptse Hof
Op de eerste zondag van advent elkaar ontmoeten voor een zinnig gesprek en
een lunch.
Van 11.30 tot 12.30 praten we met elkaar over een thema dat past in de tijd van
advent. Aansluitend wordt er samen gegeten.
Verwacht in 2017
Avond over het Onze Vader met Klaas Faber, pastorie Dominicus
Met beelden op verhaal komen, Karin Spelt
Geduld met God van Tomas Halik, met Mieke Bregman
Kirchentag 2017 van 24-28 mei met Detlef Bohlken
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