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WOORD VOORAF 

 

In dit boekje vindt u het toerustingsprogramma van de Achthoek 

voor het Kerkelijk seizoen 2020-2021. 

 

Het ‘Goede Leven’, daar willen we deel aan hebben. Op startzondag  

komt dit thema van de landelijke kerk aan de orde. Heel het seizoen 

2020-2021 hopen we elkaar te ontmoeten voor het uitwisselen van 

verhalen tijdens gesprek, studie en voor gezelligheid. Opbouwende 

activiteiten voor ons geloof. 

 

Ook dit jaar zijn er enkele activiteiten die in samenwerking en 

overleg tot stand zijn gekomen met de PKN Woudenberg, met de 

taakgroep Verdieping en Ontmoeting van De Voorhof - zie de kerk 

website: www.pkndevoorhof.nl/taakgroep-vt 

 

U bent van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen! 

Gasten zijn welkom, nodigt u ze zelf uit in uw straat of in uw kring? 

 

Voor opgave en deelname zie instructies op de website. 

 

In de Nieuwsbrief, de Zondagsbrief en de Achterban zullen de 

verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht worden als het 

zover is. Er liggen activiteitenboekjes in de hal van de Doorslag. 

 

U kunt eveneens kijken op de website van De Achthoek: 

www.de8hoek.nl/activiteiten/toerusting 

 

Wij zien uit naar een inspirerend seizoen van toerusting en 

ontmoeting! 

 

Trudy Helder, coordinator Toerusting 

 

E-mail: toerusting@de8hoek.nl 

Telefoon: 033-246 52 75 
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INHOUDSOPGAVE 

 

Datum Programma Pg 

   

16/9 Lezing en kerkdienst: ‘Israël’ 3 

23/9 Boekbespreking: ‘Verlangen naar het goede leven’ 4 

30/9 Gespreksavond: ‘Huwelijksdagboek voor echtparen’ 5 

8/10 Cursus: ‘Onderwerpen uit Stand-Up Theology’ 6 

11/10 Wandeling: ‘Zondagmiddagwandeling’ 7 

12/10 Lezing: ‘Dementie’ 8 

28/10    Lezing: ‘Filosofisch Café’ 9 

12/11 Activiteit: ‘Bezoek aan Trans World Radio’ 10 

16/11 Cursus: ‘Jouw spiritualiteit’ 11 

17/11 Lezing: ‘Christus zien’ 12 

18/11 Cursus ‘Vrucht van de Geest’ 13 

25/11 Lezing: ‘Als morgen niet komt’ 14 

09/12 Contactgroep 65+: ‘Kerstviering’ 15 

7/1 Bijbelstudie: ‘De ondergang van Babylon en lot van Irak’ 16 

21/1 Cursus: ‘Het feest van de navolging’ 17 

27/1 Lezing: ‘Diepzeeduiken’ 18 

2/2 Lezing: ‘Sterrenkunde’ 19 

9/2 Cursus: ‘In Gods hand’ 20 

10/2 Bezinning: ‘Veertigdagentijd’ 21 

23/2 Lezing: ‘Van Babylonische idolen tot Bijbelse symbolen’ 22 

14/3 Wandeling: ‘Zondagmiddagwandeling’ 23 

9/4 Activiteit: ‘Bezoek aan de Hernhutters’ 24 

14/4 Lezing: ‘Werkvakantie Stichting Coen Roemenië’ 25 

13/5 Hemelvaartsdag: Fietsen, ontbijten en vieren 26 

 Activiteit: ‘Bezoek aan bloemzadenkwekerij’ 27 

 Film: ‘Bonhoeffer’ 28 

 Activiteit: ‘Samen Aan Tafel’ 29 
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LEZING EN KERKDIENST: ‘ISRAËL’ 
 

Oud predikant Reinier Gosker, voorzitter Classicale Raad voor Kerk en Israël, 

komt in ons midden graag spreken over IsraëL. 

 

Tentoonstelling in de maand september in de Doorslag: 'Al waren onze 
monden vol van zang' is een reizende tentoonstelling voor plaatselijke 
gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in de provincie Overijssel. 
Het is een tentoonstelling van 12 meditatieve afbeeldingen uit het magazine 
‘Kerk en Israël’ met foto’s en gedichten. De organisatie achter de 
tentoonstelling is de Provinciale Kerk & Israël Commissie van de Protestantse 
Kerk in Nederland in Overijssel. 

 

Info avond 16 september: Kerk & Israël van de PKN en over de redactie van 

het magazine ‘Kerk en Israël Onderweg’. 

Kerkdienst: emeritus Ds. Gosker gaat voor op de zondag 20 september.  

Deze dienst staat in het teken van de verhouding kerk en Israël. 

 

 

 
 

Spreker Reinier Gosker 

Deelname Vooraf opgeven is wenselijk 

Opgave bij Trudy Helder 033-2465275 

E-mail toerusting@de8hoek.nl 

Datum Woensdag 16 september 

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
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BOEKBESPREKING: ‘VERLANGEN NAAR HET GOEDE LEVEN’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe doen we dat? Dit boek kiest voor een 
vernieuwende insteek die tegelijk vertrouwd is omdat Woordverkondiging, 
doop en avondmaal er de basis van vormen. Samen lezen - samen delen - 
samen eten: dat is de kern van kerk-zijn. En dat kan op alle mogelijke 
plaatsen en in alle mogelijke vormen gestalte krijgen. Heel praktisch. Dicht bij 
mensen. Dicht bij God. Jos Douma laat in dit boek zien hoe we op zoek zijn 
naar het goede leven - en vooral hoe we dat kunnen leven - en hoe 
gemeenten dit goede leven kunnen vormgeven.  

Jos Douma is predikant van de gereformeerd-vrijgemaakte Plantagekerk in 
Zwolle en auteur van boeken op het gebied van geloofsopbouw en 
spiritualiteit.  

 

Leiding en contactpersoon Marjan Slappendel en Trudy Helder 

Telefoon Trudy Helder: 033-2465275 

E-mail toerusting@de8hoek.nl 

Plaats In de pastorie Stationsweg 369 

Datums woensdagmorgen 23 sept, 28 okt, 18 nov 

Deelname Opgave is wenselijk 

Tijd 10.00 – 12.00 uur, kosten aanschaf boek 

 



5 
 

GESPREKSAVOND: ‘HUWELIJKSDAGBOEK VOOR ECHTPAREN’ 

 

Van de bestseller 'Het huwelijk - 

Gods wijsheid over gevende liefde' 

zijn in Nederland tot nu toe meer 

dan 13.000 exemplaren verkocht. 

Dat boek gaat over de menselijke 

behoefte aan liefde en de 

uitdrukking daarvan in het huwelijk. 

Dit nieuwe dagboek sluit aan op 

'Het huwelijk', en biedt echtparen 

een dagelijkse overdenking om 

Gods wijsheid te vinden in hun 

huwelijksleven. Elke dag bevat een 

Bijbeltekst of een citaat uit 'Het 

huwelijk', een commentaar van de 

Kellers, en suggesties voor gesprek 

en gebed. 

Dit Huwelijksdagboek is een betrouwbare gids als het gaat om vriendschap, 

toewijding en discipelschap in de context van het huwelijk. Het helpt je om 

Gods wijsheid te verbinden met je huwelijk. Tim Keller (1950) was senior 

pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Eerder 

verscheen een groot aantal titels van hem, waaronder de bestsellers In alle 

redelijkheid en De vrijgevige God. Kathy Keller studeerde theologie aan het 

Gordon-Conwell Theological Seminary. Ze schreef samen met Tim Het 

huwelijk, Psalmendagboek, en Spreukendagboek. 

Leiding en contactpersoon Jacques Helder  

Telefoon  033-2465275 

E-mail jacques.helder@de8hoek.nl 

Datums 
Woensdag 30 sep, 28 okt, 25 nov,  

3 feb, 3 mrt, 7 apr 

Plaats De Doorslag en/of bij een stel aan huis 

Deelname elke avond kan apart bijgewoond worden 

Tijd 20.00 - 22.00 uur 

Kosten geen 
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CURSUS: ‘ONDERWERPEN UIT STAND-UP THEOLOGY’ 

 

‘Theologie is de eeuwenoude kunst van het spreken over God. Stand-up wil 

zeggen dat ik mezelf op het spel zet, net als stand-up comedians en - 

filosofen.’ 

 

Tim Vreugdenhil is dominee, verbonden aan de 

Protestantse Kerk Amsterdam en ondernemer, 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van start-up 

Citykerk, en stand-up theoloog met eigen 

programma’s in een monumentale Amsterdamse 

stadskerk en daarnaast in bedrijven en 

organisaties. 

 

‘Ik begrijp nu veel beter waarom Jezus weliswaar 

regelmatig in een synagoge te vinden was, maar 

zich meestal buiten bevond - ergens onderweg, 

aan een strand of op een plein. De meeste van zijn 

verhalen zijn letterlijk ‘stand-up’ ontstaan: in 

wisselwerking met een zeer divers publiek’. 

 

Twee onderwerpen hebben we vanwege de coronatijd verschuiving nog 

tegoed: Hoe functioneert ons netwerk in een netwerksamenleving?  

En: hoe houd je in deze tijd je fomo binnen de perken?  

 

Het boek ‘Stand-Up Theology’ is opgebouwd rond kernwoorden en biedt een 

QuickScan van de tijdgeest. De ideeën van de schrijver zijn voor iedereen de 

moeite van het overdenken waard. 

 

 

Leiding en contactpersoon Jacques Helder  

Telefoon  033-2465275 

E-mail jacques.helder@de8hoek.nl 

Datums Woensdagen 14 oktober en 11 november 

Plaats De Doorslag 

Deelname elke avond kan apart bijgewoond worden 

Tijd  20.00 - 22.00 uur 

Kosten geen 
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WANDELING: ‘ZONDAGMIDDAGWANDELING’ 
 

 

Het recept is wellicht bekend.  

We wandelen voor het grootste gedeelte over niet-verharde paden of soms 

helemaal geen paden, dus goede wandelschoenen en een redelijke conditie 

zijn aan te bevelen. De tocht is ongeveer 8 km lang en duurt ca 2 tot 2½ uur. 

Hier en daar staan we even stil om ergens naar te kijken en van te genieten. 

Na afloop is er een hapje en een drankje en is er tijd om nog even aan elkaar 

te vertellen waar we onderweg nog niet aan toe kwamen. 

Zondagmiddag 11 oktober bij Ockje en Jan Konijn, Broekerweg 11.  

Is het weer te slecht om te wandelen, dan hoort u dat op tijd (zondagmorgen 

in de kerk b.v.) en stellen we het, indien mogelijk,  

een week uit naar 18 oktober. 

Jan Konijn. 

 

 

 
 

 

Leiding Jan Konijn  

Contactpersoon Jan Konijn, telefoon 033-2771848 

E-mail konijnjan@icloud.com 

Datum Zondag 11 oktober 

Plaats Broekerweg 11 

Tijd 14.00 tot 17.00 uur 

Toegang gratis 
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LEZING: ‘DEMENTIE’ 

 

Dominee Tim van Iersel wordt wel de Dementiedominee genoemd. Hij heeft 

veel ervaring met ‘bezielde lichamen’. Hij begrijpt de 

ellende en de pijn, ook van familieleden, maar 

ervaart ook iets anders: ‘Soms voelt het bij elkaar 

aanwezig zijn waardevoller dan dat je een goed 

gesprek voert’. 

Het is niet toevallig dat dementie juist in onze 

samenleving zo’n schrikbeeld is: veel draait immers 

om denken en begrijpen. Dus wie ben je nog als je 

door die ziekte zo verandert dat je juist dat niet meer 

kunt? Wat is dan nog de waarde van je leven? Deze 

vragen veranderden het eigen geloof van deze 

dominee. 

Voor familieleden organiseert hij geregeld gespreksgroepen. Verlies is dan een 

belangrijk thema: ‘Een partner kan een gemeenschappelijke toekomst 

verliezen, maar ook bijvoorbeeld intimiteit, omdat de onderlinge verhouding is 

veranderd. Als je voor een partner moet zorgen, dan is de gelijkwaardigheid 

weg’. 

In de theologie vindt Van Iersel zijn inspiratie onder meer bij John Swinton en 

Karl Barth. ‘Ineens zag ik overal voorbeelden van theologen die het bezielde 

lichaam benadrukken. Wat mij betreft kun je geen lichaam hebben zonder ziel. 

En het brein? Dat is gewoon een lichaamsdeel.’ 

 

 

 

 

 

 

Leiding Tim van Iersel 

Contactpersoon              Trudy Helder 

E-mail                              toerusting@de8hoek.nl 

Datum   maandagmiddag 12 oktober 

Plaats                              zaal de Achthoek 

Tijd                                  let op tijdstip: 13.00 uur 

mailto:toerusting@de8hoek.nl
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FILOSOFISCH CAFÉ: ‘ONTMOETING IN WOUDENBERG’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderwerp wordt dit jaar open gehouden. 

Als het vanwege corona weer zou kunnen,  

willen we een onderwerp kiezen  

dat natuurlijk gerelateerd is aan deze tijd.  

 

Contactpersoon Rob Koelewijn 

Telefoon 06514 83668 

E-mail voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl 

Datum Woensdag 28 oktober, zie website 

Informatie  https://www.pkndevoorhof.nl/taakgroep-vt 

Plaats Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg 

Tijd 20.00 uur; zie website De Voorhof 
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ACTIVITEIT: ‘BEZOEK AAN TRANS WORLD RADIO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga met de Diaconie mee naar het belevingscentrum van TWR, Missie & Media 

‘’De wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus via alle mogelijke 

media’’ is de missie van TWR. Op donderdag 12 november hopen we dan 

toch naar Trans World Radio in Barneveld te kunnen gaan. We willen daar 

graag onze cheque aanbieden met de opbrengst van alle acties die ZWO 

georganiseerd heeft om TWR te ondersteunen.  

Ook krijgen we uitleg over wát TWR allemaal doet en kunnen we rondkijken 

in het nieuw geopende Belevingscentrum en de winkel. We willen rond 19.00 

uur vertrekken bij de kerk(met elkaar meerijden) en starten uiterlijk 19.30 in 

Barneveld met  koffie of thee. 

Beleef de kracht van christelijke media. In Missie & Media! 

Leiding en contactpersoon Litha Kaljee 

Telefoon 06-30333840 

E-mail 
Litha.kaljee@de8hoek.nl en vermelden of u 

kunt rijden anderen mee kunt nemen 

Datum Donderdag 12 november 

Tijd 19.00-22.00 uur 

 

mailto:Litha.kaljee@de8hoek.nl
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CURSUS: ‘JOUW SPIRITUALITEIT’ 

De cursus Jouw Spiritualiteit gaat er vanuit dat ieder mens zijn eigen spirituele 

taal spreekt.  

Waarom leef ik? Is er meer dan ik kan zien? Wat kan ik hopen voor de 

toekomst? Hoe ga ik om met ziekte? Hoe kan ik zinvol bezig zijn in mijn werk? 

Is er een hogere macht? Waar haal ik inspiratie vandaan? Hoe wordt ik 

gelukkig?  

Allemaal vragen van mensen, op zoek naar houvast, zin en betekenis. De 

Amerikaanse auteur Gary Thomas onderscheidde negen spirituele 

temperamenten. De cursus Jouw Spiritualiteit maakt gebruik van dit model om 

mensen kennis te laten maken met christelijke spiritualiteit. In zeven 

cursusavonden maakt de deelnemer een persoonlijke reis, waarin hij/zij de 

eigen spirituele taal ontdekt en leert hoe hij/zij zich daarin verder kan 

ontwikkelen. De cursus gaat er vanuit dat ieder mens in contact kan komen 

met de Bron: God  

Ontzettend goede en fijne herinneringen aan de 

cursus Op zoek naar je eigen spiritualiteit! 

Het heeft mij persoonlijk heel veel gebracht, en 

daarnaast ben ik meer gaan begrijpen van de 

geloofswereld van de ander. Ieder put uit zijn 

eigen bron. De een ervaart God in de natuur, de 

ander in traditie en nog een ander in gevoel of 

nog iets anders. Een dikke aanrader dus! 

Leiding Constanja de Vries  

Telefoon 06-11001660 

E-mail pcs@xs4all.nl 

Datums 
Maandag 16 nov, 30 nov, 14 dec,  

18 jan, 1 feb, 15 feb, 8 mrt 

Plaats De Doorslag 

Tijd 20.00 – 22.00 uur 

Kosten 15,00 euro 
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LEZING: ‘CHRISTUS ZIEN’ 

 

Ook in deze tijd hebben mensen de ervaring dat Christus hun verschijnt zoals 

dat in het Nieuwe Testament beschreven staat. Ze durven er vaak niet over te 

spreken omdat ze bang zijn voor de reacties van anderen of omdat ze het 

jammer vinden om deze kostbare ervaring prijs te geven. 

Berthilde van der Zwaag, geestelijk verzorger, deed er onderzoek naar. Hoe 

ziet een verschijning eruit? Wat betekent het voor de mensen die het 

meemaken en wat is er op dat moment aan de hand in hun leven? 

Uit een andere dan de gewone aardse werkelijkheid komt Hij plotseling hun 

ruimte binnen, op een geheel andere wijze dan gebeurt met dingen die 

gewoonlijk ons terrein binnenkomen. Hij is er plotseling, is niet te ontwijken, 

schenkt liefde, vrede, troost en kracht en verdwijnt weer. Het voelt als 

vertrouwd, tegelijkertijd als niet en taal anders dan de gewone dingen.  

De gebeurtenis verandert 

iemands leven, zowel 

praktisch als op 

geloofsgebied. Iemand 

vertelt: ‘Hij heeft voor mij 

de weg naar het volle 

leven geopend’. 

Iemand anders omschrijft de ontmoeting met Jezus als volgt: ‘Het was of Jezus 

wilde laten zien dat Hij anders is dan ik tot dusver had geweten. Zijn dood en 

zijn opstanding is een veel groter geheim dan in de dogmatiek te vatten is, 

een niet te doorgronden geheim van liefde’. 

 

Spreker Berthilde van der Zwaag 

Contactpersoon Trudy Helder 

E-mail toerusting@de8hoek.nl 

Datum Dinsdag 17 november 

Tijd 20.00-22.00 uur  

Plaats De Doorslag 

Toegang gratis 
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CURSUS: ‘VRUCHT VAN DE GEEST’ 

 

 

‘Vrucht van de Geest’ is een bijbelstudieboek 

geschreven door ds. Jos Douma. In een aantal 

Bijbelstudies schrijft hij over wat de Bijbel de 

'Vrucht van de Geest' noemt. 

 Er komen vragen aan de orde als 'Wat doet 

God en wat kan ik doen als het gaat om 

karaktervorming?' en 'Welke obstakels zijn er in 

mijn eigen leven en in de samenleving die het 

rijpen van de vrucht van de Geest 

belemmeren?'. 

 

Een boeiende, opbouwende studie die geschreven is voor kringgebruik, met 

ruimte voor eigen notities. 

Jos Douma (1968) is predikant van de gereformeerd-vrijgemaakte 

Plantagekerk in Zwolle en auteur van boeken op het gebied van 

geloofsopbouw en spiritualiteit.  

Hij spreekt regelmatig in kerken en op conferenties over deze onderwerpen. 

 

Leiding en contactpersoon Jacques Helder  

Telefoon 033-2465275 

E-mail jacques.helder@de8hoek.nl 

Datums 
Woensdag 18 nov, 2 dec, 16 dec,  

13 jan, 27 jan, 10 feb, 24 mrt 

Plaats De Doorslag 

Deelname elke avond kan apart bijgewoond worden 

Tijd 20.00 - 22.00 uur 

Kosten Wie meeleest aanschaf boek: 9,99 Euro 
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LEZING: ‘ALS MORGEN NIET KOMT’ 

 

Rouw en rouwverwerking 
 
Naar aanleiding van haar boek ‘Als de morgen niet komt‘ vertelt Willie de 
Hoop over haar ervaring met rouw in de periode na het overlijden van haar 
man. 
Willy zal vertellen over de ziekteperiode en het sterven van haar man. Na zijn 
overlijden kreeg zij heel veel behoefte aan handvatten en protocollen om te 
rouwen. Wat kon ze verwachten, hoe moest ze rouwen?  

De onvoorspelbaarheid van de soms heftige emoties, de alledaagse 
problemen, het besef dat het leven voor altijd anders is zonder die 
levenspartner. Over al deze dingen vertelt zij open en eerlijk. Zij stelt zich 
kwetsbaar op en wil graag dat andere mensen iets hebben aan haar verhaal. 
Ze wil inzicht geven en geen oplossingen op lange termijn aandragen. Ze wil 
behulpzaam zijn in het doen van de volgende stap, in het volgende uur of de 
volgende dag. Willy vertelt ook over de hoop die zij vindt in haar geloof in 
God. 

Deze morgen is voor iedereen die op één of andere 
wijze met verlies te maken heeft gehad. Ook voor 
mensen die anderen in een rouwproces willen 
steunen, is deze avond een aanrader. 

 

 

  

 

 

Spreker Willie de Hoop 

Contactpersoon Trudy Helder 

E-mail toerusting@de8hoek.nl 

Datum Woensdagmorgen 25 november 

Tijd 10.30 – 12.30 uur 

Plaats  De Doorslag 

Toegang gratis 
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CONTACTGROEP 65+: ‘KERSTVIERING’ 

 

 

De 65+ contactgroep komt elke tweede woensdag van de maand bij elkaar 

voor een gezellige middag met een gevarieerd programma.  

De leiding bestaat uit Nel Forsten en Annie Geurts. Vanwege de coronatijd 

heeft de leiding besloten de middagen pas weer op te starten zodra dat 

mogelijk en veilig is voor de deelnemers. 
 

De leiding meldt: “Misschien kan het over  

een paar maanden wel, u krijgt dan  

natuurlijk een berichtje van ons”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 9 december 2020  

Kerstviering – datum onder voorbehoud – bericht hierover volgt 

 

Als u niet op eigen gelegenheid kunt komen,  

neem dan contact op met de contactpersoon. 
 

 

Contactpersoon Nel Forsten 

Telefoon 033-2773400 

E-mail  nelforsten@gmail.com 

Plaats   De Doorslag 

Tijd    van 14.30 tot 16.30 uur 
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BIJBELSTUDIE: ‘DE ONDERGANG VAN BABYLON EN LOT VAN IRAK’ 

 

In Jesaja en Jeremia wordt de totale ondergang van het land Babylonië 

beschreven, zodat het nooit meer bewoond kan worden. Dit zal gebeuren op 

het moment dat het Joodse volk terugkeert naar het land van hun 

voorouders na een wereldwijde verstrooiing.  

We hebben deze terugkeer al sinds 1882 in de geschiedenis waargenomen. 

Vóór deze ondergang, dat wil zeggen de vernietiging van Babylonië, worden 

de Joden in Babylonië opgeroepen het land te verlaten per vlucht en door 

een ordelijk vertrek. Een coalitie van vele landen, in de Bijbel genoemd:  ‘van 

ver’ zal oorlog voeren tegen Babylonië. De verwoesting van Babylonië vindt 

plaats in verschillende fasen. Bij de laatste verwoesting zullen de Meden, dat 

zijn zoals we zullen zien de Koerden, en een andere natie uit het noorden een 

heel speciale rol spelen.  

Het oordeel over Babylonië is een waarschuwing voor de hele wereld die ook 

Gods oordeel verdient. Het voorbeeld van Babylon spoort de rest van de 

mensheid aan om zich tot God te bekeren. We zullen de geschiedenis 

bespreken.  

 

Als je vandaag Zijn stem hoort, verhardt je hart 

niet. We weten niet of we morgen nog kunnen 

bekeren. Nu is het moment. "Zoek de Heer en 

leef"! Wij hebben nog vragen en misschien u ook. 

Wij ontmoeten u die avond graag, 

Hans en Thea van Raaij 

 

Contactpersoon en leiding Hans en Thea van Raaij 

E-mail  jlvr@ziggo.nl 

Datum  Donderdag 7 januari 

Tijd  20.00 – 22.00 uur 

Plaats De Doorslag 
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CURSUS: ‘HET FEEST VAN DE NAVOLGING’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie verlangt naar diepgang merkt dat hij het met eens per week naar de kerk 

gaan en af en toe een goed boek lezen niet redt. Om te groeien in geloof kent 

de kerk al eeuwenlang geestelijke oefeningen: gebed, meditatie, vasten, stilte, 

biecht, eenvoudige levensstijl, dienen, studie, geestelijke begeleiding en 

feestelijke viering. Deze oefeningen - en andere - scheppen kansen voor groei. 

Foster zet deze eeuwenoude oefeningen neer in vormen die inpasbaar zijn 

voor mensen van vandaag. 

Bekroond met de Schrijver van het jaar Award. 

 

Leiding en contactpersoon Jacques Helder  

Telefoon 033-2465275 

E-mail jacques.helder@de8hoek.nl 

Datums Woensdag 20 jan, 17 feb, 17 mrt, 21 april 

Plaats  De Doorslag 

Deelname elke avond kan apart bijgewoond worden 
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LEZING: ‘DIEPZEEDUIKEN’ 

  

 

 

 

 

 

 

Al zeilend op `de Eendracht` heeft Bert prachtige verhalen 

verzameld om een avond te vullen.  

Ook vanuit zijn hobby diepzeeduiken brengt hij ons in aanraking met 

de schoonheid onder water. 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding en contactpersoon Bert Augustijn  

Telefoon 033-2772942 

E-mail bertaugustijn@casema.nl 

Datum  Woensdag 27 januari, 20.00-22.00 uur 

Plaats  De Doorslag 

Deelname Opgave is wenselijk 
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LEZING: ‘STERRENKUNDE’ 

 

 

 

Mijn verhaal gaat over het ontstaan, bestaan en vergaan van sterren en 
planeten  ( "onze" aarde is een planeet) en een beetje over kosmisch 
"geweld"op die aarde. 

Voor zover de wetenschap het nu weet, zijn er in de "kosmos" (het heelal) 

ongeveer een miljard sterrenstelsels zoals de Melkweg (melkwegstelsel= 

Mwst=galaxie). Elk Mwst bevat ongeveer een miljard sterren. Er zijn dus 

(rekenkundig)in totaal ongeveer een miljard maal een miljard sterren.  

Dat is een voor onze hersenen on(be)grijpbaar aantal.  

"Onze" zon, waar "onze" aarde omheen draait, is één van die miljard maal 

een miljard sterren. Deze zon is een Jan Modaal waar niets bijzonders aan is. 

De ("onze") aarde is de derde planeet gerekend vanaf die zon. Ze heeft 

biologisch leven in een ver gevorderd stadium (de mens) voortgebracht. Is 

onze planeet daarin uniek of zijn er (nog) andere in het heelal waar dit 

gebeurde?  

"Onze" zon zal ooit (over ongeveer 4,5 miljard jaar) aan haar eind komen. Ze 

wordt dan eerst een zogenaamde Rode Reus die ook "onze" aarde verzwelgt 

en eindigt als een "witte dwerg". Of er dan nog mensen zijn? 

Leiding en contactpersoon Ben Kouwenhoven 

Telefoon 06-20862522 

E-mail ben_kouwenhoven@hetnet.nl 

Datum Dinsdagavond 2 februari, 20.00-22.00 uur 

Deelname opgave is wenselijk 
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CURSUS: ‘IN GODS HAND’ 

 

Desmond Mpilo Tutu is een Zuid-Afrikaans 

geestelijke en mensenrechtenactivist.  

Hij was de eerste zwarte aartsbisschop van 

de Anglicaanse Kerk in Kaapstad en ontving 

voor zijn inspanningen in de strijd tegen de 

apartheid op 16 oktober 1984 de 

Nobelprijs voor de Vrede.  

 

Hij was voorzitter van de Waarheids- en 

Verzoenings-commissie, die na de val van 

het apartheidsregime ernaar streefde de 

verschillende bevolkingsgroepen in vrede 

met elkaar te laten leven.  

 

Desmond Tutu vindt ieder mens uniek en waardevol. Want, alle mensen zijn 

geschapen naar Gods beeld. Ieder mens staat in Gods handpalm gegrift. Dit is 

altijd zijn motivatie geweest in zijn strijd voor gerechtigheid en vrede tussen 

verschillende bevolkingsgroepen. In dit persoonlijke en reflectieve In Gods 

hand keert Tutu terug naar de rode draad in zijn leven: de oneindige liefde 

van God voor deze wereld. 'Beter dan gerechtigheid in de vorm van 

vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt.' (Desmond Tutu) 

 

Leiding en contactpersoon  Gerard Wolfert 

Telefoon 06 - 8279 9689 

E-mail  gerard.wolfert@de8hoek.nl 

Datums  Dinsdag 9 feb, 2 mrt, 23 maart 

Deelname Opgave is wenselijk 

Plaats De Doorslag 

Tijd 10.00 uur 
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BEZINNING: ‘VEERTIGDAGENTIJD’ 

 

 

Er bestaat bij sommigen de behoefte om zich voor te bereiden op de climax 

van Jezus' opdracht op aarde: zijn lijden en sterven die tot Zijn (en onze) 

Opstanding leidt. Maar hoe bereid je je voor? 

Een van de manieren waarop is een 40 daagse Ignatiaanse digitale retraite.  

Als je daarvoor voelt kun je je inschrijven voor een dagelijkse gebedsmail. 

Daarin krijg je een tekst voorgelegd met een paar persoonlijke vragen.  

Je schrijft op wat je geraakt heeft. 

Je kunt je opgeven voor een groepje die een keer bij elkaar komt tijdens die  

40 dagen om met elkaar te delen wat je geraakt heeft. We luisteren naar 

elkaar zonder discussie.  

Deze bezinning op weg naar Pasen wordt geleid door mevrouw Sjouktje 

Hoeksema, geestelijk begeleider (opgeleid op het Titus Brandsma Instituut).  

Zij begeleid groepen in meditatief Bijbellezen en is lid van de Tuindorpkerk, 

PKN te Utrecht. 

 

 

 

 

 

Leiding Sjouktje Hoeksema 

Contactpersoon  Trudy Helder 

Deelname opgave is wenselijk 

E-mail toerusting@de8hoek.nl 

Datum  Woensdag 10 februari startbijeenkomst 

Plaats De Doorslag 

Tijd 20.00-22.00 uur 
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LEZING: ‘VAN BABYLONISCHE IDOLEN TOT BIJBELSE SYMBOLEN’ 

 

 

 

 
Deze lezing kwam tot stand naar aanleiding van een reis naar Venetië. 
Waarom zien we vliegende leeuwen in die stad? Frans Loos zocht het uit. 
 
De kerkvader Hiëronymus ziet Matteüs als engel of mens, Marcus als  
leeuw, Lucas als rund en Johannes als adelaar. 
 
Maar het verhaal gaat verder. De boeiende zoektocht die volgde, voerde  
Frans Loos door de landen van de vruchtbare halve maan. De bijbelse 
symbolen bleken rechtstreeks af te stammen van Kanaänitische en Babelse 
goden. Hij kwam onder andere terecht bij de wachters van de vier 
windstreken en bij de goden Mardoek en Adad. 
 

Nieuwsgierig geworden? Kom naar deze avond. 

 

 

Spreker Frans Loos, verteller van verhalen 

Contactpersoon Trudy Helder 

E-mail toerusting@de8hoek.nl 

Datum  Dinsdag 23 februari 

Plaats De Doorslag 

Tijd 20.00 uur 
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WANDELING: ‘ZONDAGMIDDAGWANDELING’ 

 

Graag nodigen we u uit om mee te gaan wandelen in de lente van 2021  

in westelijke richting. Dus naar de kant van de Grebbelinie.  

 

Plan is om vanuit de hal van de kerk te starten om 14.00 uur. De wandeling 

vindt plaats op zondag 14 maart, bij hopelijk goed weer. Bij regen wordt de 

wandeling verplaatst naar de volgende zondag 21 maart. 

 

 

Martin Seijdell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding en contact Martin Seijdell 

Deelname vooraf opgeven is wenselijk 

Telefoon 033- 2771866 

E-mail mseijdell@freeler.nl 

Datum Zondag 14 maart 

Tijd 14.00 uur 

Plaats Hal van De Doorslag 

Kosten geen 
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ACTIVITEIT: ‘BEZOEK AAN DE HERNHUTTERS’ 

 

Toen de paar honderd Hernnhutters in Zeist in 1932, dorpje van 250 mensen  

neerstreken, was dat een ware invasie! Met grote ogen zag men die 

vreemdelingen Moraviërs, Saksers enz. aan. Wat gingen die daar voor iets 

heel aparts stichten? Wat betekende dat? Zou het dorp te gronde gaan? 

Wij weten beter. De komst dezer mannen en vrouwen, met hun stoere 

vroomheid en arbeidzame aard, werd aan allen kant Zeist tot voordeel en 

zegen. Behalve het brengen van het christelijk schoolwezen, waren zij het, 

die er de ambachten brachten, de middenstand, de winkels.  

Tijdens een rondleiding in het museum Het Hernhutter Huis en een 

wandeling over de Godsakker wordt u meegenomen in dit unieke 

geloofsverhaal! 

Leiding en contactpersoon Els den Braber  

Telefoon  033- 2772186 

E-mail elsdenbraber50@gmail.com 

Datums  Vrijdag 9 april 

Plaats  Zeist, kosten 15,00 euro incl koffie, rondleiding 

Deelname Week van te voren opgeven 

Tijd 10.00 (start 10.30 uur)-14.00 uur 

Plaats  bij het Hernhuttershuis te Zeist  

 



25 
 

LEZING: ‘WERKVAKANTIE STICHTING COEN ROEMENIË’ 

 

 
 
Dineke Deurloo uit Nijkerk organiseert zo’n twee keer per jaar een reis van 

7-10 dagen naar Roemenië om daar arme mensen ter plaatse van allerlei 

benodigdheden te voorzien. Plaatselijk koopt zij met haar team 

boodschappen om uit te delen, geven allerlei praktische ondersteuning, 

helpen gebouwen op te knappen, zingen in ziekenhuizen.  

Het hele jaar door is zij, naast haar baan in het middelbaar onderwijs, bezig 

om via presentaties en creatieve uitingen geld voor deze reis in te zamelen. 

Ieder jaar zijn er jongeren die met haar mee willen gaan. Zij draagt zorg voor 

een goede teambilding, intensieve voorbereiding en bezoek aan kerken om 

over hun werk te vertellen. Drijfveer voor deze activiteiten zijn gegrond op 

het christelijke geloof dat Dineke met een groep jonge mensen wil uitdragen. 

Een diaconale reis en doel dat door de groep zelf wordt bekostigd, met de 

hulp van vele anderen. 

Dineke heeft dit project ‘Werkvakanties Connected’ zelf opgezet en in de 

loop van de jaren heeft zij met haar bestuur deze organisatie ondergebracht 

in Stichting Coen. Website: https://stichtingcoen.nl/projecten-in-roemenie/ 

Op de avond zelf verzorgt Dineke de presentatie met beeldmateriaal en 

verkoopt zij kaarten en snoep. Van harte aanbevolen door de diakonie! 

Spreker Dineke Deurloo 

Contactpersoon Trudy Helder 

E-mail  toerusting@de8hoek.nl 

Datum Woensdag 14 april 

Plaats  De Doorslag 

Tijd  20.00-22.00 uur 

https://stichtingcoen.nl/projecten-in-roemenie/
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HEMELVAARTSDAG: FIETSEN, ONTBIJTEN EN VIEREN 

 

Op donderdag 13 mei 2021 is het Hemelvaartsdag. 

De commissie eredienst nodigt u uit voor een fietstocht met aansluitend  

een ontbijt in de bovenzaal. De fietstocht gaat door de mooie omgeving  

van Scherpenzeel en zal ongeveer een uur duren. Wie niet kan of wil fietsen  

is ook van harte welkom aan de maaltijd. De fietstocht begint om 7.45 uur,  

het ontbijt om 9.00 uur. De kerkdienst begint om 10.00 uur. 

Voor de fietstocht hoeft u zich niet aan te melden, voor het ontbijt wel.  

Maar wacht u daarmee tot de informatie in de Achterban van mei en de 

Zondagsbrieven vanaf half mei. 

 

 

Contactpersoon  Martin de Jong, tel. 033 277 35 92 

E-mail  almamartin@gmail.com 

Contactpersoon Els Wagensveld, tel. 033 277 1005 

E-mail  elswagensveld@hotmail.com 

Datum Donderdag 13 mei 

Tijd Fietstocht 7.45 uur, ontbijt 9.00 uur 

Verzamelen Kerkgebouw De Achthoek 
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ACTIVITEIT: ‘BEZOEK AAN BLOEMZADENKWEKERIJ’ 

 

De Koninklijke Ginkel Groep is actief met het duurzaam vergroenen van de 

leefruimte en van gebouwen. 

Bovendien zorgt de Koninklijke Ginkelgroep voor zaden, bestemd voor 

bermen en aangrenzende gedeelten bij het wegennet. 

Een bezoek aan dit adres leent zich goed om meer informatie over dit werk te 

krijgen, om te ontdekken waar die prachtige en soms kleurrijke bermen hun 

zaad vandaan hebben gekregen. 

Volg de Zondagsbrief en de Achterban m.b.t. een geschikte datum. 

Het idee en de contacten lopen via Tini Seijdell. 

 

Contactpersoon Tini Seijdell, telefoon 033-2771866 

Datum  
Afhankelijk van natuurlijke omstandigheden 

zoals temperatuur, vocht, etc. 

Plaats Start vanaf de Doorslag 

Informatie  Voor tijd en gelegenheid zie de Zondagsbrief 

 



28 
 

FILM: ‘BONHOEFFER’ 

 

De PG De Voorhof Woudenberg presenteert de film 

‘Bonhoeffer Agent of Grace’, Nederlands ondertiteld.  

 

Met deze film krijgen we een inkijk in het 

leven van een man, wiens invloed ook zoveel 

jaar na de Tweede Wereldoorlog nog altijd 

groot is.  

De film ‘Agent of Grace’ vertelt het verhaal 

van de predikant Dietrich Bonhoeffer die 

vlak voor het einde van WO-II op persoonlijk 

bevel van Hitler werd geëxecuteerd.  

Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi’s. 

De Joden worden systematisch uitgeroeid en 

tegenstanders van het nationaalsocialisme 

worden opgepakt.  

 

Wat kan ik in mijn eentje tegen zo’n regime beginnen? Mag ik de andere kant 

opkijken of moet ik echt iets doen? Met die vragen worstelt Dietrich 

Bonhoeffer en hij neemt een besluit 

 

Contactpersoon Rob Koelewijn 

Telefoon  06514 83668 

E-mail  voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl  

Datum  
nog onbekend, zie website De Voorhof 

https://www.pkndevoorhof.nl/taakgroep-vt 

Plaats  Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg 

Tijd 20.00 uur; zie website De Voorhof 

Kosten 5,00 euro (i.v.m. licentie kosten)                       
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ACTIVITEIT: ‘SAMEN AAN TAFEL’ 

 

In deze coronatijd kan deze activiteit nog niet opgestart worden. Zodra 

het ‘Samen Aan Tafel’ weer door kan gaan wordt dat bekend gemaakt . . . 

Een aantal gemeenteleden zet zich in om dit eenmaal per maand te verzorgen. 

Tegen een geringe vergoeding van € 6 per persoon staat de tafel voor u klaar. 

Van tevoren kunt u even kennismaken met elkaar onder het genot van een 

hapje en een drankje. U bent welkom vanaf rond half zes en rond zes uur gaan 

we dan aan tafel. 

Wanneer? Elke 3e vrijdag van de maand in de periode oktober 2020 tot en 

met april 2021. Dit wordt ook nog in de Achterban en Zondagsbrief 

bekendgemaakt. Waar? In de bovenzaal van de Doorslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon opgave/afmelden bij Riet Gerritsen 

Telefoon 033-2770899 

E-mail samenaantafel@de8hoek.nl 

Data elke derde vrijdag van de maand 

  in de periode oktober 2020 tot en met april 2021 

Tijd vanaf 17.30 uur 

Plaats in de bovenzaal van de Doorslag 

Kosten € 6,00 per persoon 
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_______________________________________________________ 

 

 

De Achthoek 

Molenweg 1 

3925 CJ Scherpenzeel 

Website: www.de8hoek.nl 

Coördinator: Trudy Helder 

Emailadres: toerusting@de8hoek.nl 

 

_______________________________________________________ 
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