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Programma voorjaar 2020
VOORAF
Dit is het overzicht van cursussen en kringen die door de Protestantse Gemeente
te Alkmaar worden georganiseerd voor het voorjaar van 2020. Hopelijk treft u een
activiteit aan die u interesseert, waar u wat van leert of waarbij u samen met
anderen iets waardevols kunt beleven. Welkom!
Bij elke activiteit staat vermeld bij wie u zich kunt opgeven. Tenzij anders vermeld
worden de activiteiten in dit programma gratis aangeboden. Een vrijwillige bijdrage
wordt echter wel bijzonder op prijs gesteld.
Onze Protestantse Gemeente organiseert meer: zie daarvoor onze website:
www.pg-alkmaar.nl. Ook in ons kerkblad Samen Verder worden activiteiten
aangekondigd buiten dit programma om.
Tenslotte is in deze brochure een aantal onderdelen van het programma van De
Zwaan opgenomen, zie www.dezwaan-alkmaar.nl.

GELOVEN VANDAAG
Jozef en zijn broers in de kunst.
Jaloezie en strijd tussen broers verandert in onderlinge
verbondenheid. Deze actuele thema’s vinden we in het
verhaal van Jozef uit het Bijbelboek Genesis.
Rembrandt heeft dit verhaal prachtig in beeld gebracht.
Tijdens vier maandagavonden kijken we naar kunst en
bespreken we de thema’s in dit verhaal. Van harte
welkom.

(Hiernaast: schilderij “De bebloede rok van Jozef getoond
aan Jacob”; Museum Catharijne Convent)

Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Opgave:

Theodora Klaver, temklaver@xs4all.nl
maandag 13 en 27 januari en 10 en 24 februari, 20.00 - 21.00 uur
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar
Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar
Axel Bolderheij, tel. 06 23 88 01 80.

Bijbelstudiegroep in Noord.
Vorig jaar rond de zomer is er in Alkmaar-Noord een bijbelstudiegroep van
start gegaan. Wij komen regelmatig bij elkaar. Samen de Bijbel lezen, ons
verdiepen in de achtergronden en de vragen proberen te beantwoorden
die gesteld worden. Een open oog en oor, voor elkaar en de wereld
waarin wij leven. Zijn we het ermee eens? Soms ook niet en ook dat mag.
Dieper ingaan op levensvragen.
Belangrijk is ook dat we op die manier meer contact krijgen met elkaar.
Wil je meedoen? Dat kan want we hebben ruimte voor nieuwe leden. Je
kunt contact opnemen met Anna Hulst, Bonairestraat 7, 1825 PX Alkmaar,
tel. 072 56 15 389 of via de mail anna.hulst@kpnmail.nl.
Bijbelgroep Zuid (locatie Pius X-kerk).
In januari gaan we weer door met de (katholieke) bijbelkring in de Pius X kerk. Die wordt gehouden
elke tweede donderdag van de maand. In het nieuwe seizoen 2019-2020 gaan we op zoek naar
verhalen over mensen die 'Gods stem horen' of heel nabije ervaringen met God hebben. We
denken dan aan bijvoorbeeld Henoch, Abraham of Samuel in het Oude Testament en aan Maria,
Paulus of Petrus in het Nieuwe Testament.
Wilt u mee komen lezen? Van harte welkom! We hebben nog plek voor drie mensen. Eigen Bijbel
graag meenemen, nl. de Nieuwe Bijbelvertaling in de RK-uitgave.
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave:

Jeanne Kruijff
Iedere tweede donderdag van de maand, te beginnen 9 januari
10.30 uur – 12.00 uur
Pius X-kerk, ingang Hobbemalaan 125, Alkmaar
Yvonne de Weerdt, tel. of via de mail yvonne@deweerdt.org.

N.a.v. het Evangelisch-Luthers Dagboek.
We bespreken de teksten zoals in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven en die op de
zondag na de bijeenkomst van de groep in de dienst gelezen zullen worden. De groep wil samen
naar de Bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit. Door juist de verschillende
opvattingen naast elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis nodig.
Respect voor de Bijbeltekst en voor elkaar is genoeg. Als dit u aanspreekt, bent u van harte
welkom.
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op het adres Oudegracht 43 van 20.00 uur tot uiterlijk
22.00 uur. Telefonische inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 51 59 678.

BIJ DE BRON
Stilstaan op woensdag.
‘Een dierbaar half uurtje waarin ik tot rust kom’, aldus een bezoeker van
‘Stilstaan op woensdag’. Steeds meer gemeenteleden waarderen dit
rustpunt midden in de week.
Sommigen komen elke week, anderen af en toe een keer. We laten ons
inspireren door een Bijbeltekst, een lied, een gebed, muziek. Stil
worden, tot rust komen, ruimte maken in jezelf voor God. Nieuwe moed en kracht opdoen, je
gedragen weten. Om daarna weer op te staan en verder te gaan. Iedereen is van harte welkom! U
kunt per keer een keuze maken te komen.

Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:

Verschillende gemeenteleden
woensdagen vanaf 8 januari t/m 1 april 2020, 19.30-20.00 uur
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar.

Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk.
De periode vóór Pasen is van oudsher een tijd van inkeer,
bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus
en van onze naasten dichtbij en ver weg.
Dit jaar is het thema: “Sta op”.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest
van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!'
tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep
zelfs doden tot leven, gaf zelf zijn leven voor ons als
ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. Als
kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde ervaart en wil
delen. We mogen samen in beweging komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en
voor iedereen de moeite waard te maken. We mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen
die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke
omstandigheden. We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt wordt. We geloven in delen.
Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! Op weg naar Pasen verdiepen we ons elke woensdag
tijdens een korte vesper in één van de aspecten van dit thema. We lezen uit de Bijbel en houden
een korte meditatie, iedere week met een andere lector. Na het vesper begeven we ons naar de
grote zaal om de sobere maaltijd te nuttigen (droog brood en soep zonder vlees).
We nodigen u uit om mee te doen!
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Opgave en info:

Anne Zuidenga en Tiny Veenstra
woensdagen 26 februari t/m 8 april 2020, 18.00 – 19.00 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Anne Zuidenga, tel. 072 51 21 888 óf Tiny Veenstra, tel. 072 51 10 617.

Gelukkig leven, in dialoog met Seneca.
Wat is gelukkig leven? Hoe doe je dat? We zoeken het antwoord op deze vraag
bij filosoof Seneca die zijn zevende Dialoog aan dit onderwerp wijdt. We maken
in deze verhandeling kennis met het Stoïsche gedachtegoed: alleen bezit van
deugd garandeert geluk, al het daarvoor benodigde ligt in de mens zelf
besloten. Seneca koppelt ‘geluk’ los van ‘genot’. Zijn dialoog over gelukkig
leven begint met deze woorden: ‘Gelukkig leven, Gallio, m’n beste broer, willen
alle mensen, maar als het er op aankomt scherp te onderscheiden wat nu precies het leven
gelukkig maakt, tasten ze in het duister. En het bereiken van het beoogde doel: een gelukkig leven
is zo’n moeilijke opgave dat naarmate iemand het driftiger najaagt hij steeds verder uit de koers
raakt en steeds meer uit de buurt ervan komt als hij eenmaal de weg kwijt is...’.
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Opgave en info:

ds. Nielspeter Jans
woensdagen 18, 25 maart en 1 april, vanaf 19.30 (deze activiteit wordt
aansluitend aan de sobere maaltijd van de veertigdagentijd (zie hierboven)
aangeboden, maar kan ook apart gevolgd worden
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of neem voor
informatie contact op met Nielspeter Jans, tel. 072 51 57 625.

Dialoog middag “Leven naar de dood?”.
Wat hebben de religies te zeggen als het gaat over belangrijke
levensvragen? Veel! Want, wij zijn hier maar tijdelijk en hoe leef je
goed? Hoe leef je met het besef dat het leven eindig is. En wat
daarna? Mijn lieve hemel..... De dood heeft een plek in ieders leven.
Welke vragen heb je? Welke teksten en rituelen vind je dan passend
om de dood te aanvaarden? Om het leven uit handen te geven? Wat
troost je, wat verheugt je? Spannende vragen, waarover vele
opvattingen en antwoorden in de wereld en de religies en
levensovertuigingen te vinden zijn. Daarover willen we gezamenlijk nadenken en spreken op de
dialoogmiddag van 21 maart. Er zullen inleidingen van diverse kanten zijn en er is dialoog mogelijk
over deze menselijke vragen rond leven en dood. Het Interreligieus en Levensbeschouwelijk
Platform Alkmaar (ILPA-3Boekengroep) belicht het thema vanuit de drie boeken: Tenach, Bijbel en
Koran. Ook vanuit Boeddhistisch en Humanistisch perspectief zal er een inleiding worden
verzorgd.
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgave en Info:

ILPA- 3 boeken groep
zaterdag 21 maart, 14.30 -16.30 uur.
Surinaamse Sunni-Razvi Moskee, Mesdaglaan 194, Alkmaar
toegang gratis
stuur een mail naar vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar Marleen
Kramer, tel. 06 36 30 14 42.

Marriage Course.
De Marriage Course is voor stellen die willen investeren in hun relatie. De
cursus is ontwikkeld door christenen, maar is relevant voor iedereen. De
Marriage Course behandelt onderwerpen waar ieder stel mee te maken
krijgt. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer dan dertig jaar
getrouwd bent. Het is een dynamisch geheel van herkenbare ervaringen
die d.m.v. filmpjes bekeken worden, afgewisseld met oefeningen en
vragen die je met z’n tweeën bespreekt. Door de bijeenkomsten en de
thuisopdrachten investeer je in je relatie. Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt
samen. Je hebt alle ruimte om de tijd voor elkaar te nemen. Elke bijeenkomst levert eyeopeners en
onderlinge herkenning op.
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgave en Info:

Anja Bergwerff
maandagavonden 20 en 27 januari, 3,10, 17, 24 februari en 2 maart,
19.30 uur – 21.30 uur
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar
€ 8,50 pp voor het cursusboek
anjabergwerff@gmail.com of tel. 06 24 84 41 07.

Kunnen we de apocalyps nog afwenden?
Naast het vluchtelingenprobleem, de verschuiving van economische
machtscentra, de snel groeiende wereldbevolking en de robotisering
van de arbeid is de klimaatcrisis een vijfde onzekerheid veroorzakende
factor in het huidige tijdsgewricht.
De dreigende verandering van het klimaat tast onze verhouding tot
onze natuurlijke leefomgeving en dus ons voortbestaan aan. Zijn wij
nog in staat om de dreigende apocalyps af te wenden? Wij zullen dan
in de eerste plaats onze persoonlijke verdringingsmechanismen moeten overwinnen en een
realistischer beeld van onszelf als mens dienen te verwerven.

Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave en Info:

drs. T.M. (Tom) Kroon
donderdagavond 12 maart, 19.30 – 21.30 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Stuur een mail naar vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar Jerke de
Vries, tel. 06 14 89 22 68.

Drs. T.M. Kroon is wijsgerig en historisch pedagoog en was werkzaam op universiteit en hbo.
Alpha.
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha
echt iets voor jou. In tien bijeenkomsten denk je samen na over vijftien
inspirerende onderwerpen. Is er meer in het leven? Wie is God en hoe
kun je hem kennen? Wat betekent Gods liefde voor mij? Wie is Jezus en
de Heilige Geest? En hoe zit het met de kerk? Dit en meer komt aan de
orde in Alpha.
Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Er is alle ruimte om het
gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. En je ontmoet nieuwe mensen.
Dit jaar richten we ons op twintigers en dertigers. Elke Alpha bijeenkomst begint met een lekkere
maaltijd, thuis bij Sibilla Verhagen. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te
leren kennen. Na de maaltijd bekijken we een video over één van de onderwerpen. Daarna is er
alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
De eerste avond is een introductieavond. Je kunt dan kijken of Alpha iets voor jou is.
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave:

ds. Sibilla Verhagen
dinsdagavonden vanaf 11 februari, 18.30 – 21.00 uur
Kanaaldijk 217, Koedijk
Sibilla Verhagen, tel. 06 24 65 78 48, sibillaverhagen@xs4all.nl.

‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen’: schrijfmeditatie-middag.
‘Veel te laat heb ik jou liefgekregen, schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. Binnen in mij was je, ik
was buiten…’

Op deze bijeenkomst laten we ons zowel inspireren door deze zinsnede uit het lied
‘Om vrede’ van Huub Oosterhuis als door ‘Paradijsvogels’, het seizoenthema van
De Zwaan en de Laatdiensten. Een paradijsvogel is een tropische zangvogel met
levendige en schitterende kleuren. Vogel van God, zegt Wikipedia. In figuurlijke zin
zijn paradijsvogels bijzondere en eigenzinnige mensen. Wat kunnen wij van
paradijsvogels leren? Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar hoe ben jij
eigenlijk gebekt? Wat is jouw partij in de symfonie van het Leven? Het antwoord kunnen we alleen
‘binnen in ons’ vinden. We doen deze middag verschillende schrijfoefeningen en meditaties die
ons helpen dieper in contact te komen met onszelf en dat wat groter is dan wij.
Marja Ligterink begeleidt in haar praktijk Zinne-beelden en op de bijeenkomsten van het Steunpunt
Verlies en Rouw van De Zwaan mensen met verlies- en rouwervaringen. Hierbij maakt ze gebruik
van creatieve opdrachten, waaronder schrijven.
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgave:

Marja Ligterink, verlies- en rouwbegeleider. www.zinne-beelden.nl
Zaterdagmiddag, 14 maart 14.00 uur – 17.00 uur
Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar
€ 17,50
Meer informatie en aanmelding via www.dezwaan-alkmaar.nl/opgave.

GELOOFSBELEVING
Stiltekring: op zoek naar de stilte….
Iedere derde dinsdag van de maand komen we bij elkaar om met elkaar,
na een korte inleiding, twee keer een minuut of 20 stil te zijn. We willen
Jezus als voorbeeld nemen. Jezus trok zich terug in de stilte om met zijn
vader te spreken. Stil zijn is geen doel op zich. Het is een middel om ‘ruis
van de lijn’ te halen, zodat er ruimte ontstaat voor ons eigen moment met
God. Misschien lijkt het moeilijk, maar door samen stil te zijn ondersteun
je elkaar. Een deelnemer omschreef het een keer zo mooi: 'Het is bijzonder te merken dat je
zonder met elkaar te spreken, toch een gedeelde bron kunt ervaren.' U bent van harte welkom om
mee te doen. Ervaring met meditatie is geen vereiste.
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Opgave:

Axel Bolderheij
iedere derde dinsdag van de maand, 14.30 – 16.00 uur,1e bijeenkomst: 19
januari
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Axel Bolderheij, tel. 06 23 88 01 80.

Godly Play.
Een bijbelverhaal beleven op de manier van Godly Play? Dat is met
verwondering en heilige stilte, maar ook ‘spelend’ op zoek gaan naar de
betekenis van het verhaal.
We doen dit keer een gelijkenis. Gelijkenissen zitten
in een doos van goud. Zou die gesloten doos open gaan? Dit keer vindt
de bijeenkomst plaats in de Vrijheidskerk.
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave:

ds. Sibilla Verhagen
woensdag 13 mei, 20.00 – 22.00 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a
Sibilla Verhagen, tel. 06 24 65 78 48, sibillaverhagen@xs4all.nl.

Fiets- en wandelretraite in de duinen.
Tijdens de fiets- en wandelretraite kun je nadenken over de weg die je
gaat met jezelf, met God en met de mensen om je heen. Je gaat deze dag
aan het werk met jouw eigen vraag en met wat je aangereikt wordt: tijdens
de eerste stop lees je een tekst ter overweging en tijdens de tweede stop
wandel je ‘Het pad van je leven’ aan de hand van beelden en woorden en
sta je stil bij waar je geraakt wordt. In alle rust kun je nadenken en spreken
met God. Wie waren belangrijk op je weg, waar was God op die weg?
Tijdens de derde stop kijken we terug naar wat je meeneemt om je weg
verder te vervolgen. Deze retraite kan individueel of met een groepje
gedaan worden. (max 8 personen)
Leiding :
Tijd:
Materiaal:
Opgave en info:

Anja Bergwerff
individueel in overleg een ochtend of middag. Een groepje 10.30 –
17.00 uur. Lunchpakket meebrengen, voor drinken wordt gezorgd
Een schrift en pen om aantekeningen te maken
anjabergwerff@gmail.com, tel. 06 24 84 41 07.

Inloopmiddagen in de Vrijheidskerk.
In september 2019 zijn we in de Vrijheidskerk begonnen met
inloopmiddagen. Elke woensdagmiddag van 14.00 u tot 16.00 uur is er
voor ieder die dat wil, de mogelijkheid om zomaar gezellig een kopje koffie
of thee te komen drinken, een spelletje met elkaar te doen, te werken aan
een puzzel, te sjoelen, mandala’s te kleuren, een wandelingetje in de
mooie tuin te maken, noem maar op. Voor een gesprek staan we ook altijd
klaar. Het zijn altijd gezellige middagen. Hebt u/ heb jij zin, kom dan ook
een keer kijken. Er kunnen altijd nog meer mensen bij.
Leiding:
Datum en tijd:
Plaats:

Verschillende gemeenteleden
woensdagen 14.00 – 16.00 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar.

KERK, KUNST EN CULTUUR
Vincent van Gogh-dag.
Aan het begin van de zomer op zaterdag 4 juli bekijken we twee films van
Vincent van Gogh. Eternity’s Gate. In deze film, een impressionistisch portret
van de laatste maanden uit het leven van Vincent van Gogh, wordt de
zoektocht van Vincent van Goghs naar aanvaarding uitgebeeld. Dafoe, die de
rol van Vincent van Gogh speelt, maakt een onuitwisbare indruk als de
gekwelde, maar ook bezielde en gedreven kunstenaar. Na de lunch vertonen
we Loving Vincent: de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld. In
65.000 frames, met de hand geschilderd door meer dan 125 kunstenaars die
dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, brengt de film Van Goghs meest
inspirerende schilderijen tot leven. Op een andere, nog nader te bepalen dag, wordt een
museumbezoek gepland. Houd daarvoor Samen Verder en de zondagsbrief in de gaten!
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave:

ds. Nielspeter Jans
zaterdag 4 juli, 10.30 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of neem voor
informatie contact op met Nielspeter Jans, tel. 072 51 57 625.

Sfeerbeeld Pasen maken op een iPad.
Ds. Sibilla Verhagen brengt ons deze avond in de sfeer van Pasen. Daarna
gaan we met elkaar op zoek naar kleuren en vormen die bij de
paasboodschap passen. We maken geen tekening, maar gaan via vormen en
kleuren op zoek naar een sfeer die past bij het Paasfeest. We werken niet
met een speciale pen maar tekenen en schilderen met onze vinger. Dit doen
we op de iPad met behulp van de app “Brushes Redux”. Nico Kool heeft hier
veel ervaring mee en neemt U deze avond bij de hand. We houden het echt
eenvoudig. Dus ...een avond voor iedereen. U gaat naar huis met één of
meer door uzelf gemaakte paasbeelden, die u later zou kunnen uitprinten.
Bovendien raakt u een beetje thuis in het teken-schilderprogramma.
We werken deze avond uitsluitend met een Ipad. Neem uw Ipad dus mee. Het is wel noodzakelijk
vooraf thuis de (gratis) app Brushes Redux (uit de App store) te downloaden. We zorgen dat er
ook enkele Ipad’s vrij beschikbaar zijn.

Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave:

Nico Kool
woensdag 22 april, 19:30 - 21:30
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar
Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar Axel
Bolderheij, tel. 06 23 88 01 80.

Geen Bach zonder Luther: muzikale lezing.
Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäus-Passion
van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht.
Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich
rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd. Op deze
middag vertelt Govert Jan Bach over de invloed die Luther
heeft gehad op het leven en werk van Bach en over de
overeenkomsten tussen beiden. Ook gaat hij zijdelings in op de
vraag hoe het komt dat de Matthäus Passion en andere
religieuze muziek zo razend populair zijn, ook onder mensen
die zichzelf niet als gelovig beschouwen. De voordracht word
afgewisseld met muziek van Bach die op het orgel ten gehore
wordt gebracht door Pieter van Dijk. Ook zingen we samen een enkel lied van de hand van Luther
en Bach en is er gelegenheid om met Govert Jan Bach en Pieter van Dijk in gesprek te gaan.
Govert Jan Bach heeft gewerkt als pastoraal psycholoog en schrijft en vertelt
tegenwoordig over klassieke muziek. Pieter van Dijk is stadsorganist van Alkmaar en
hoofdvakdocent orgel aan meerdere conservatoria. Hij is ook organist van de Grote of
Sint Laurenskerk en de Lutherse kerk in Alkmaar. Deze activiteit wordt aangeboden samen met de
Lutherse Kerk, de parochie HH. Matthias-Laurentius, De Zwaan en de Laatdiensten.
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgave:

Govert Jan Bach
zaterdag 28 maart, 14.30 – 17.00 uur
Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar
€ 7,50
www.dezwaan-alkmaar.nl of tel. 06 55 27 61 04.

Leeskring Oudorp.
Elke twee maanden op een doordeweekse middag van 15.00 uur –
17.00 uur een boek bespreken en daar samen over nadenken en de
verschillende leeservaringen uitwisselen. Dat doen we al jaren in De
Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de
bespreking in. De ervaring leert dat de bij elkaar gevoegde
indrukken een boek rijker maken en ons als lezers ook. En het
schept een onderlinge (vertrouwens)band. Op het moment telt de
leeskring 11 leden. Nieuwe leden zijn welkom. U kunt zich opgeven bij Christien Noordegraaf
Gespreksleider:
Locatie:
Informatie en opgave:

ds. Ferdinand van Melle, theoloog en publicist
De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp
Christien Noordegraaf, c.noordegraafesmeijer@upcmail.nl.

Films in De Vrijheidskerk.
Zaterdag 8 februari: The Mourning Forest van
filmregisseuse Naomi Kawase.
Tijd en ruimte vloeien in elkaar over in het onmetelijke groen van
Naomi Kawase’s sublieme The Mourning Forest. Een aardse
meditatie over rouw en verlossing. Het ís een lyrische film vol van
een letterlijk natuurlijke spiritualiteit. The Mourning Forest volgt een oudere man en zijn jonge
begeleidster Machiko het bos van Nara in. Ze wonen in een idyllische (binnen de Japanse context
niet realistische!) leefgemeenschap waar veelal demente bejaarden hun laatste dagen
doorbrengen. Allebei hebben ze een naaste verloren en allebei lijden ze nog onder dat verlies.
Voor Shikegu is het bijna 33 jaar geleden dat zijn vrouw stierf en dat is volgens het Japanse
boeddhisme het moment waarop haar ziel definitief naar het hiernamaals zal vertrekken. Nog één
keer wil hij daarom haar graf bezoeken. Hij ontsnapt en er zit voor zijn verzorgster niets anders op
dan hem achterna te gaan het bos in, waar zij zullen verdwalen en samen een etmaal zullen
doorbrengen.
Zaterdag 15 februari: An van filmregisseuse Naomi Kawase.
Sentaro is een ex-crimineel maar nu eigenaar van een bakkerij. Hij serveert
"dorayaki's", koekjes gevuld met zoete rodebonenpasta. Een oudere dame,
Tokue, biedt aan om hem te helpen. Na wat twijfel accepteert Sentaro het
aanbod. Tokue blijkt fantastische rode bonenpasta's te maken, mede dankzij haar
oude, geheime recept. De bakkerij van Sentaro wordt een succes. Langzaam
maar zeker groeien Sentaro en Tokue ook verder naar elkaar toe en komen oude
geheimen aan de oppervlakte.
Zaterdag 29 februari: op zoek naar wijsheid met de film Down to Earth.
Filmmakers Renata Heinen en Rolf Winters gooiden het roer tien jaar geleden
drastisch om nadat ze zich bewust werden van de vraag: wat willen we onze
kinderen (2, 4 en 7 jaar oud) eigenlijk meegeven? Op zoek naar antwoorden
beginnen ze met z’n vijven aan een wereldreis. Zonder vastomlijnd plan, maar met
elk een camera en een rugzak. Vijf jaar lang bezoeken ze inheemse stammen: aan
de oevers van Lake Superior in Michigan, in het hart van de Amazone, de jungles
van India en de Australische outback. Het gezin laat zich overal inspireren door
Earth Keepers: oude wijzen die met nederigheid en begrip zorgdragen voor Moeder
Aarde.
Zaterdag 7 maart: een volk onderweg: Latcho Drom.
Tony Gatlif (Algerije, 1948) toont het verhaal van zigeuners, hoe zij zich hebben
verspreid vanuit Azie over het vasteland van Europa. In achtereenvolgens India,
Egypte, Turkije, Roemenië, Hongarije, Frankrijk en Spanje geeft hij een beeld van
de minachting en haat waarmee de bevolking hen onthaalt. Maar wat hen over de
hele breedtegraad van de wereld bindt is hun muziek: zwaar, melancholisch,
maar altijd intens, uitbundig en opzwepend. In de lange traditie van hun muziek
klinken in de klanken en de ritmes de wortels van het land van herkomst door. De
boodschap van wat zij door alle tijden heen zingen is echter overal dezelfde.

Leiding:
Data en tijd:
Aanvang
Locatie:
Opgave:

ds. Nielspeter Jans
zaterdagen 8, 15, 29 februari en 7 maart
14.00 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar Nielspeter
Jans, tel. 072 51 57 625.

Films in de Blije Mare.
23 januari 2020

The Red Turtle.

Een schipbreukeling moet overleven op een tropisch eiland dat alleen
bevolkt wordt door schildpadden, krabben en vogels. Hij zal zich moeten
aanpassen om te kunnen overleven, hetgeen niet meevalt. Het verhaal
betreft – zonder gesproken woord – de verschillende 'grote' fases die de
schipbreukeling ondergaat.
19 maart 2020

Entre les murs.
François maakt zich klaar voor een nieuw jaar op een middelbare school in een
moeilijke wijk. Culturen en denkwijzen botsen vaak met elkaar in het klaslokaal,
dat een afspiegeling is van de hedendaagse Franse maatschappij. Hoe
vermakelijk en inspirerend de leerlingen ook kunnen zijn, hun moeilijke gedrag
kan elk enthousiasme van een onderbetaalde leraar dempen. François staat erop
een omgeving te creëren waar respect en aandacht de boventoon voeren. Hij
verbaast zijn leerlingen met zijn openheid en oprechtheid, maar ze kunnen het
niet nalaten zijn democratische methodes en zijn ethiek stevig op de proef te
stellen.

30 april 2020

Hannah Arendt.

De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt (Barbara Sukowa) moet haar vaderland
verlaten (ze werd geboren in 1906 in Linden bij Hannover). Ze vlucht voor de
nazi's naar Amerika, waar ze onder andere werkt als journalist en docent. In 1951
krijgt zij het Amerikaanse staatsburgerschap. Tien jaar later neemt ze een baan
aan bij de krant 'The New Yorker' en reist als waarnemer naar het proces van de
SS'er Adolf Eichmann in Israël. De resultaten van haar bevindingen vat zij samen
in een boek: 'De banaliteit van het kwaad'. Daarmee maakt zij een controverse
los die niet alleen onder theoretici grote aandacht krijgt.
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Opgeven maaltijd:
Kosten maaltijd:
Toegang film:
Aanvang maaltijd:
Aanvang film:

Lise Boot
donderdagavond 23 januari, 19 maart en 30 april
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar
Asha Sewpersad, info@deblijemare.nl, 072-5622627, beheerder de Blije Mare
(tot 1 dag van tevoren)
inclusief consumptie € 5,50 en voor mensen met een kleine beurs € 4,gratis. Koffie en thee kosten dan € 1,circa 18.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur
circa 19.30 uur.

Zomerschool 2020
DE WEG VAN DE HELD(IN) – DE STEM VAN JE HART.
In de zomerschool van 2020 bestuderen we allerlei mythische
vertellingen en hun structuur. We ontmoeten aartsvader
Abraham en kleinzoon Jacob, Orpheus en Eurydice,
Odysseus en Parsifal, Petrarca en Dante, mensen op weg, op
zoek. Wij vragen ons af: zijn er in de grote verhalen over de
zoektochten naar wijsheid overeenkomsten aan te wijzen?
Ja, zegt Joseph Campbell, ieder verhaal is in essentie een
variatie op een oeroud thema: de ontwikkelingsgang van de
mens. De held(inn)en die een hoofdrol spelen, volgen een
vast spoor.
Campbell onderscheidt in mythische vertellingen twaalf fasen. In zes ochtenden nemen we deze
stadia door aan de hand van verhalen uit de wereldliteratuur en videofragmenten. De
hoofdpersonen worden o.a. opgeroepen om een avontuur aan te gaan; ze ondervinden weerstand;
ze worden ingewijd en komen in een crisis terecht; ze krijgen een gids en gaan de nacht in; ze
worstelen en zien uiteindelijk het licht aan het eind van de tunnel; na hun zoektocht keren ze terug
en volgt er een wederopstanding.
We volgen niet alleen het spoor van de held(in) van het verhaal, maar kijken ook naar onze eigen
weg die we tot nu toe zijn gegaan. Het herkennen van het verloop van de reis van de held(in) kan
ons helpen gebeurtenissen in ons leven beter te verwerken en zin te geven. In welk deel van het
grote verhaal bevinden wij ons nu? De ‘Atlas van de belevingswereld’ zal ons hierbij een richting
aangeven.
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Opgave:

ds. Nielspeter Jans
maandag 3, donderdag 6, maandag 10, donderdag 13, maandag 17 en
donderdag 20 augustus; afsluiting zaterdag 22 augustus
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of neem voor
informatie contact op met Nielspeter Jans, tel. 072 51 57 625.

De foto op de voorzijde is gemaakt door Marja Ligterink (www.zinne-beelden.nl).
Colofon:
Taakgroep Vorming & Toerusting
Protestantse Gemeente te Alkmaar
E-mail: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl

