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Advent
Wie wacht weet nooit waarop
want steeds is alles anders.
Je wou rustige grond zijn
klaar voor de zaaier maar
niemand komt. Die stem ben je zelf
je zingt een oud lied van vrede.
Welke vrede. Je buigt het hoofd
knielt eerlijke woorden fietst
naar huis geen engel te zien.
Prijs dan de uren, als niet de jaren
hang straks in de kerstboom
een bescheiden bazuin.

Marjoleine de Vos
uit: Zeehond graag, Van Oorschot, 2000.
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HET KERSTKIND
Zoals u misschien weet ben ik een groot fan van Harry Potter. Ik verheug me dan ook op de Harry Potter-expositie op Utrecht CS en op de
nieuwste film: Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald. Net als
de Narnia verhalen van C.S. Lewis, en Tolkien’s The Lord of the Rings
raken de verhalen van Harry Potter aan oerervaringen. Het gaat over
goed en kwaad, over buitengesloten worden, over vergeving, over
vriendschap, opoffering en de overwinning van de zachte krachten.
De reeks, die schrijfster Joan Rowling bewust schreef met de figuur en
geschiedenis van Jezus in het achterhoofd, begint met een baby die
niet welkom is. Ondanks alle tegenslag is Harry een kind dat zich ontwikkelt tot een helper en een verlosser.
Maar, en dat is mijn punt, hij hoeft dat niet alleen te doen. Zijn trouwe
vrienden, Ron en Hermelien, en het schoolhoofd Perkamentus, helpen
hem tot ze niet verder kunnen. En daarna is het de herinnering aan de
dierbaren die zijn overleden, die Harry op zijn laatste pad begeleidt.
Als hij dood is, nemen zijn volgelingen de strijd over.
Met terugwerkende kracht kunnen de kerstverhalen van Mattheüs en
Lucas op die wijze gelezen worden. Er was een bijzonder mens: Jezus. Hij was zo bijzonder dat hij als kind al uitzonderlijk was. Zoals van
Johan Cruijff gezegd werd dat hij in de wieg al een bal op de voet
nam. Jezus was een bijzonder mens van meet af aan. Daarom zongen de engelen bij zijn geboorte, kwamen de herders op dat licht af
naar de stal en kreeg hij kraamvisite van wijzen uit het Oosten die een
ster volgden. Er kwamen mensen op zijn pad en het kind groeide uit
tot een bevrijder.
In het Evangelie van Johannes is er geen kind. Johannes begint zijn
verhaal over Jezus met het Licht. Daarvan zegt hij “De duisternis nam
het niet aan”, wat ook wel vertaald is met “De duisternis kon het niet
aan”. Vaak kun je een waarheid nog niet aan. Het licht is te schel, de
overmacht te groot. Je kunt niet zomaar alleen rechtop gaan staan. De
weg naar rust en vrede is er een van vallen en opstaan. En van onverwachte hulp en een onverwachte uitkomst ten goede. Dat geldt
voor de levens van fantasiefiguren, voor de levens van voorbeeldfiguren, voor het leven van Jezus, maar ook voor ons leven. Laten we ons
inspireren door het leven van Jezus en zijn komst in onze wereld
vieren.
Ik wens u gezegende kerstdagen.
Sigrid Coenradie
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SPECIALE KERKDIENSTEN
VIERING ZONDAG 9 DECEMBER
2e Advent Verwachting & Brief aan mijn kind
We lezen vandaag uit Lucas, de lofzang van Maria (Lucas 1 : 39-56).
Daarnaast lezen wij fragmenten uit het boek Inaya - Brief aan mijn
kind van Bleri Leshi die een brief schrijft aan zijn dochter die op dat
moment verwacht wordt. In wat voor wereld komt zij terecht & wat wil
hij haar meegeven?
Waar hopen wij op en wat willen wij geven aan elkaar en misschien
wel aan de volgende generatie? Een bezinning op verwachting in aanloop naar kerst.
Het is in aanloop naar kerst, maar op 10 december is het ook de internationale dag van de rechten van de mens. In de viering wordt daar
ook aandacht aan besteed.
Rachelle van Andel

DE KERSTHERBERG
zondag 23 december
4e Adventszondag 23 december 2018 van 14.30 - 16.30 uur
Kerkgebouw Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven
Géén stille nacht!
Welkom bij de Kerstherberg voor
kinderen, tieners en volwassenen.
Geen gewone kerkdienst, maar een
bijzondere bijeenkomst waarin gezelligheid in de kerstsfeer centraal
staat.
Kinderen, tieners én volwassenen
zijn van harte welkom. Er is muziek,
we zingen kerstliedjes, er kunnen
mooie kerstversieringen gemaakt
worden en er wordt een kerstverhaal
verteld.
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Volwassenen en oudere tieners kunnen tijdens het knutselen bij de
kinderen blijven of de workshop bijwonen, die verzorgd wordt door Ds.
Susanne Freytag.
Natuurlijk is er voor iedereen wat lekkers te eten en te drinken.
De middag wordt buiten afgesloten rondom de vuurkorf.
Iedereen is welkom. Kent u mensen met (klein-)kinderen, stuur deze
uitnodiging dan gerust door.
De digitale versie van deze uitnodiging staat op de website.
We vinden het fijn om te weten dat u komt, zodat we daarmee rekening kunnen houden voor de catering en de materialen om kerstversieringen te maken.
Dus graag een berichtje naar
kerstherbergeindhoven@gmail.com of bel 040 284 6102 (Eva).
Tot 23 december!
De Kerstherbergcommissie

OLIEBOLLENDIENST MET QUEEN
zondag 30 december
Oliebollenviering
De oliebollenviering is een anders-dan-anders viering, waarbij iedereen welkom is, ook mensen van buiten de kerk, die we nieuwsgierig
willen maken via social media.
De viering is o.a. geïnspireerd op de film Bohemian Rhapsody, waarin
het geromantiseerde levensverhaal van Freddy Mercury verteld wordt.
Geromantiseerd of niet, het is een mooi verhaal om het jaar mee af te
sluiten en een nieuw jaar mee te beginnen: wat betekent het om jouw
eigen levensweg te bewandelen in het licht van 2019? Wat wil je laten,
wat wil je doen? Welke keuzes maak je zelf of worden er voor jou gemaakt? En dat omlijst met de muziek van Queen.
De film is overigens een aanrader!
Sigrid Coenradie
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LEKENPREEK MET THOMAS VERBOGT
zondag 13 januari
In de dienst van zondag 13 januari om 11 uur ’s morgens zal de bekende schrijver Thomas Verbogt een lekenpreek verzorgen. Thomas
Verbogt is geboren en getogen in Nijmegen, woonde vervolgens zestien jaar in Arnhem en nu al weer een hele tijd in Amsterdam. In zijn
regio van herkomst is hij bij veel mensen bekend en geliefd wegens
zijn column in het dagblad De Gelderlander, die hij al vijfentwintig jaar
onafgebroken verzorgt. Daarnaast schrijft hij romans, korte verhalen,
toneelstukken en cabaretteksten. Zijn roman Als de winter voorbij is
werd in 2016 genomineerd voor de Libris Literatuurprijs.
In zijn omvangrijke werk geeft Verbogt er keer op keer blijk van dat hij
een nauwkeurig waarnemer is. Het thema van de dienst is verwondering.
Sigrid Coenradie

AGAPÈVIERING
zondag 20 januari
Boterhammen mee: Agapèviering op 20 januari.
Op 20 januari staat er een avondmaal op onze liturgische kalender.
De diaconale commissie en de predikant lijkt het goed en zinnig om
daar een bijzondere invulling aan te geven.
Een Agapèviering is een viering van de maaltijd zoals de
eerste christenen dat deden.
In deze viering ligt het accent op het delen met elkaar. De diaconale commissie nodigt u van harte uit
voor deze bijzondere viering, waarin we met elkaar
aan tafel gaan en brood en
wijn en druivensap laten
rondgaan. Verder delen we ervaringen, liederen en verhalen en gebeden met elkaar. Om het idee van delen handen en voeten te geven
willen wij u vragen of u, indien mogelijk, een belegde boterham (of
twee) mee te nemen. Of een stuk fruit, of allebei, maar liever niet
meer, anders houden we over. Vóór de dienst kunt u het meegebrach7

te aan leden van de diaconale commissie geven. Zij verzamelen het
eten. Voor wijn en druivensap zorgt de diaconale commissie. Heeft u
geen gelegenheid iets mee te nemen, dan bent u even welkom!
We delen met elkaar wat er is. Mocht er iets overblijven, dan kan dat
weer gedeeld worden.
Eigenlijk is delen zo vermenigvuldigen.
Sigrid Coenradie

VAN HET BESTUUR
RACHELLE STELT ZICH VOOR
Op 3 november legde Rachelle van Andel haar proponentsexamen af.
In de feestelijke dienst van 18
november trad zij samen met
ds Sigrid Coenradi aan als
predikante in opdracht van de
Commissie Vernieuwingsplekken. Omdat Rachelle ook regelmatig haar gezicht zal laten
zien in onze gemeente legde
Vensters Open haar als kennismaking een aantal vragen
voor.

Kun je iets vertellen over je afkomst?
Ik ben geboren in ’s-Hertogenbosch maar opgegroeid in Andel. De
mensen uit ‘Ael’ zijn betrokken op elkaar of je nu wel of niet naar de
kerk gaat. Toen ik er nog woonde kwam iedereen elkaar tegen bij de
oranjefeesten in de tent, bij de voetbalclub en zelfs bij de frietkar op
het pleintje die er vandaag de dag nog steeds staat. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Mijn vader had een bonsaibomenbedrijf, maar als kind hoefde ik niet te knielen op een bed violen. Mijn broertje en ik speelden vaak verstoppertje in de kassen. Als
mijn vader zondag de planten water gaf zaten mijn moeder en ik in de
kerk. In mijn familie was er sprake van een vanzelfsprekend en een8

voudig godsgeloof. Ik heb nooit de zwaarte van de christelijke traditie
gevoeld. Wel geloofde ik al van jongs af aan niet alles wat me verteld
werd. Ik was eigenwijs, en ging mijn eigen weg.
Je ging eerst filosofie studeren. Waren wat je favoriete thema’s?
Toen ik wijsbegeerte ging studeren in Antwerpen openden zich nieuwe werelden voor mij. Ik was de eerste uit mijn familie die de kans
kreeg om te studeren, een zogenaamde eerste generatie-student. Op
de universiteit raakte ik onder de indruk van werken zoals Of/Of van
Kierkegaard, het Symposium van Plato, maar ook Een seculiere tijd
van Charles Taylor. Toch bleef ik me ook apart voelen in die universiteitswereld. Zeker toen ik ook een relatie kreeg met een vluchteling uit
Irak en onze gedeelde ervaringen noch in mijn dorp noch in de omgeving van de universiteit schenen te passen. Ik ging mij verdiepen in
thema’s als duurzaamheid en solidariteit. Ik had behoefte aan het
doordenken van de praktijk door er midden in te gaan staan. Dat deed
ik door als vrijwilliger aan de slag te gaan en middels verschillende
studentenbaantjes. Ik bleef tegelijkertijd dat meisje uit het dorp dat geleerd had dat je je handen uit de mouwen moest steken en hard moest
werken.
Wat zijn je ervaringen toen je Spiritual Care ging studeren?
Na een aantal omzwervingen begon ik uiteindelijk aan mijn studie Spiritual Care op de Vrije Universiteit. Zo kwam ik als eerste stagiaire
geestelijke verzorging terecht bij klooster Casella. Ik zag veel jonge
mensen worstelen met de verwachtingen waar ze in de huidige samenleving aan moeten voldoen. De gebedsmomenten van de zusters
Augustinessen inspireerden hen en ook mij. We konden ons verbinden aan een verhaal dat groter was dan onszelf en dat toch ook raakte aan onze levens. De zusters inspireerden mij met hun levensgeschiedenis. Nog altijd proberen deze zusters een antwoord te geven
op de vragen van deze tijd. Klooster Casella werd het nieuwe project
van de jongste zusters, waarin ze zich gingen richten op 20’ers en
30’ers die even uit de hectiek van de dag wilden stappen. Casella is
een bloeiende gemeenschap die volop in beweging is. Veel jonge
mensen van allerlei levensbeschouwelijke achtergronden voelen zich
er welkom
Hoe kwam je in aanraking met de remonstranten?
Tijdens mijn studie aan de Vrije Universiteit kreeg ik eens het advies
om met Christa Anbeek in gesprek te gaan. Ik kende haar enkel van
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naam door het boek ‘De berg van de ziel’. Het boek raakte mij, omdat
wetenschappelijke reflectie en geleefde ervaring er in samenkwamen.
Er kwamen vrouwelijke theologen en filosofen in aan het woord die
een ander perspectief inbrachten dan ik geleerd had tijdens mijn studie Wijsbegeerte. Ik kreeg een rijker en diverser perspectief dat aan
mijn persoonlijke zoektocht raakte. Voor mij werd deze ontmoeting en
verscheidenheid des te meer duidelijk door een boek van de feministische theoloog Chung Hyun. In haar levensverhaal zag ik iets weerspiegeld in mijn eigen biografie. Niet de martelingen die zij heeft meegemaakt, daarin zie ik gelukkig geen overeenkomst. Maar haar zoektocht naar wat het betekent mens te zijn in de context van haar tijd, de
ruimte die zij had en nam raakt ook aan mijn eigen zoektocht.
Ben je toen lid geworden van de jonge remonstranten?
Dat ‘ja’ zeggen tegen het leven probeerde ik vorm te geven door betrokken te blijven bij Casella en vriend te worden van de jonge remonstranten. Na een tijdje besloot ik om toelatingsexamen te doen bij het
Remonstrants Seminarium. Bij de remonstranten ervoer ik een ‘open
ruimte’ waarin mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de
wereld om hen heen. Ook bij een theoloog als Christiane BerkvensStevelinck vond ik die open ruimte terug waarin ik ook wilde gaan
staan, de mogelijkheid van het ‘ja’ zeggen tegen het leven vanuit een
vertrouwen, ondanks alles.
Hoe heeft de Graalbeweging je geïnspireerd?
Door de Graalbeweging Nederland kreeg ik de kans om naar Amerika
te gaan. De Graalvrouwen bestonden aan het begin van de 20e eeuw
uit idealistische vrouwen die niet het klooster in wilden en ook niet wilden trouwen. Ik kwam terecht in een wonderlijke wereld van wijze en
sociaal geëngageerde vrouwen die ook nog eens een spiritualiteit belichaamden vanuit hun geloof. Contemplatie en actie door en voor
vrouwen komen in deze beweging samen. Doordat de Graalbeweging
een internationale status als NGO heeft zijn ze aangesloten bij de
CSW (Commission on the Status of Women) om hun stem te laten horen tussen activisten en beleidsmakers bij de Verenigde Naties in New
York. De Graalvrouwen proberen te leven vanuit hun geloof. Niet
zozeer door constant te benoemen en erover te spreken, maar om
vanuit het geloof verantwoordelijkheid te nemen voor een betere wereld. Bij de Verenigde Naties ontmoette ik vele mensen die geloven in
een betere wereld.
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Wat zie jij als de kern van geloven?
Voor mij is geloof nooit verbonden geweest aan dogma’s en geloofsinhouden, maar aan het zoeken naar een perspectief dat leven geeft.
Geloven doe je omdat je gelooft dat er een wereld kan bestaan waarin
mensen tot hun recht komen, vaak tegen beter weten in. Voor mij is
dat ten diepste een spiritueel besef die niet in wetten en louter intellect
kan worden verankerd. Al die ervaringen vormen mij, en maken mij tot
de mens die ik ben en nog steeds wordt. Als proponent bij de remonstranten heb ik geprobeerd deze gedachten in te brengen, zoals ik dat
ook in mijn stagegemeente deed en in de vieringen waarin ik voorga.
Door rituelen, stilte, en het voorgaan in vieringen kun je woorden geven aan dat wat je niet onder woorden kunt brengen. Om dat te kunnen doen is er nog een andere dimensie van wezenlijk belang: de
kunst van het luisteren die ook voor een dominee van levensbelang is
Hoe zie jij je werk als predikante?
Als dominee vind ik inspiratie in de verhalen van mensen die ik heb
ontmoet. Luisteren naar hun verhalen betekent niet dat je een passieve houding aanneemt, maar actief ruimte geven aan de ander. In deze
ruimte kan een ander, bevrijd van uiterlijke schijn en prestatiedrang
worden ontmoet. Het gaat om het creëren van een vrije en moedige
ruimte, waarin de vraag gesteld kan worden wat betekent het om
mens te zijn? Kunnen we die ruimte bij elkaar oproepen en zo ja, hoe
doen we dat dan?
Dat wordt mogelijk door de geleefde realiteit te verbinden met wetenschappelijke reflectie. Theologie kan een belangrijke bijdrage leveren
door de vragen van mensen te verstaan in de context van de huidige
tijd, vooral dan het concrete leven van mensen die in het dominante
discours buitengesloten worden.
Welke projecten wil je in Eindhoven als vernieuwingspredikante
ondernemen?
Drie projecten wil ik hier kort toelichten:
1. De Verhalenfiets
Met mijn project ‘De Verhalenfiets’ wil ik verhalen van mensen uit
Eindhoven verzamelen. Deze verhalen wil ik verbeelden met behulp
van voorwerpen, maaltijden en plaatsen die voor hen van belang zijn
in het dagelijks leven. Op de fiets ga ik langs bij deze mensen en hoop
ik dat ik een tijdje met hen mee mag leven of met hen in gesprek mag
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gaan. De verhalen die deze mensen met mij delen wil ik graag uitwerken in verschillende projecten in de remonstrantste kerk Eindhoven.
2. SDG Vieringen
In een tweede project staat meer een toekomstvisioen en het verbeelden van een nieuw wereld centraal. In de SDG Vieringen worden de
Sustainable Development Goals als uitgangspunt genomen. De
Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen zijn
in 2015 door de Verenigde Naties in het leven geroepen. De inzet is
om met deze doelen voor 2030 vooruitgang te boeken in het leefbaar
houden van de aarde en in goed kunnen samenleven met elkaar.
3. Het verbinden van generaties: plekken van intergenerationele solidariteit
Met mijn derde project wil ik ook de verbinding tussen generaties onderling bevorderen. In de Remonstrantse geloofsgemeenschap zie ik
veel ouderen die veel sociaal kapitaal hebben vanuit de positie die zij
hebben gehad in de samenleving. Graag wil ik deze verschillende
doelgroepen verbinden met elkaar en aanspreken op hun vitaliteit en
kwaliteiten. Naar mijn idee is er weliswaar veel aandacht voor eenzaamheid bij ouderen en in zekere mate ook steeds meer bij jongeren,
maar worden zij niet of nauwelijks aangesproken op contacten die solidariteit tussen generaties kunnen bevorderen.
Heb je nog andere taken naast die van vernieuwingspredikante?
Naast mijn werk als vernieuwingspredikante werk ik als programmamaker bij de Graalbeweging (1 dag per week) en sinds kort heb ik ook
een tijdelijke aanstelling als programmamaker/life counselor voor studenten op de VU in het kader van een zwangerschapvervanging (2
dagen). Bij de Graalbeweging heb ik activiteiten georganiseerd in het
kader van de Vredesweek (in samenwerking met Pax), op dit moment
loopt de Ont-Moeting, een ontmoetingsplek door en voor vrouwen
waarbij we met verschillende creatieve werkvormen en participatief
drama werken vanuit de kracht van de groep. Op de VU ben ik beschikbaar als gesprekspartner voor studenten en organiseren we activiteiten voor studenten met een levensbeschouwelijke insteek. Ik heb
dus een volle werkweek, waar ik ontzettend van geniet!
Heb je nog andere hobby’s naast je werk?
Het lijkt erop dat mijn werk ‘mijn hobby’ is geworden, ik mag doen wat
ik leuk vind en waar ik energie van krijg. Dat is heel bijzonder. Naast
mijn werk speel ik gitaar en dans ik graag. Ook beoefen ik wekelijks
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yoga. Daarnaast houd ik van filmhuisfilms, een speciaal biertje op zijn
tijd, goede gesprekken met vrienden, een weekendje weg met mijn
lief. Op dit moment ben ik trouwens ook druk met het huis inrichten,
aangezien we in oktober zijn gaan samenwonen en ik bij mijn vriend
Sebastiaan ben ingetrokken. Ook vind ik het fijn om af en toe een
klooster in te duiken en zelf ook een kerkdienst te bezoeken om weer
terug te keren naar de bron.
Rachelle, we zijn onder de indruk gekomen van je ambitie en je plannen. We danken je voor je openheid. Volgens ons zal je heel veel tijd
te kort komen. Maar zo te merken bruis je van de energie. De redactie
van Vensters Open wenst je heel veel succes en ongetwijfeld zal je
ook van tijd tot tijd iets van je laten horen in ons mededelingenblad.

VERNIEUWINGSPREDIKANTIEN VAN START
Met een vrolijke dienst zijn ds. Rachelle van Andel en ds. Sigrid Coenradie van start gegaan als vernieuwingspredikanten. Aan het eind van
de viering werd Rachelle door de gemeente met goede wensen op
haar verhalenfiets op weg gezet. Beide predikanten hebben er veel zin
in. Ze zijn blij dat de gemeente zo enthousiast meeleeft en meedenkt
en ze zullen u regelmatig op de hoogte houden van hun werk.
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat ze doen? Kijk op hun website:
www.verhalenmakers040.nl
Beide predikanten zijn bereikbaar per telefoon, mail en post en via sociale media zoals Facebook en Linked-in.
Het postadres voor beiden is:
p/a Dommelhoefstraat 1 a, 56132 EL Eindhoven
En verder:
mw. ds. Sigrid Coenradie, tel. 06 2189 3485,
e-mail: s.coenradie@hotmail.com
mw. ds. Rachelle van Andel, tel. 06 8390 7670
e-mail: rachellevanandel@gmail.com
Voor één van de komende activiteiten vindt u de aankondiging op de
volgende bladzijde:
13
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EEN NIEUWE LENTE?
Wat gaan we doen om de gemeente weer tot bloei te brengen? Daarover praten we op:
Dinsdag 8 januari van 20.00-22.00 uur in ons kerkgebouw.
Om 19.30 uur beginnen we met een nieuwjaarsbegroeting, voorzien
van een hapje en drankje.
Op 1 september is Sigrid Coenradie begonnen als onze gemeentepredikant. Daarnaast is
Sigrid samen met Rachelle van
Andel gestart als vernieuwingspredikant. Met twee ambitieuze, creatieve en energieke
predikanten gloort een nieuwe
lente voor onze gemeente.
Daarvoor is het wel nodig om een plan te maken waarin staat wat we
gaan doen en wanneer. Dit Toekomstplan 2019- 2024 wordt op de Algemene Vergadering van dinsdag 12 maart 2019 vastgesteld.
Als eerste aanzet voor het Toekomstplan is er door het bestuur, enkele gemeenteleden en de beide predikanten een brainstorming gehouden. Met als resultaat een zeer groot aantal ideeën die vervolgens geclusterd zijn. Het bestuur heeft prioriteiten aan de clusters toegekend
en aan, meestal leden van de brainstormgroep, gevraagd enkele clusters nader uit te werken. Vervolgens zal het bestuur een discussiestuk
opstellen voor de gemeenteavond op 8 januari. Het resultaat van deze
avond is richtinggevend voor het Toekomstplan 2019-2024.
Meer gedetailleerde informatie wordt voorafgaand aan de gemeenteavond per mail aan de leden van onze gemeenschap toegestuurd.
Als u geen mail hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Voor een nieuwe lente is het noodzakelijk dat het Toekomstplan gedragen wordt door de gehele gemeente. Om dat te bereiken is het belangrijk dat veel leden van onze gemeenschap deelnemen aan de discussie op 8 januari.
Komt allen!
Namens het bestuur, Willem Stoppelenburg
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REFLECTEREN OP DE MAALTIJD
Dinsdag 22 januari
Waar komt het avondmaal eigenlijk vandaan? Hoe is het in de loop
van de tijd veranderd? Wat kunnen redenen zijn om het te mijden? En
hoe willen wij het in onze gemeente vieren?
Daarover gaat het op dinsdag 22 januari van 14.30-16.00 uur in de
kerk.
Sigrid Coenradie houdt dan een inleiding, waarna discussie.

ONDERHOUDSFONDS
Per 21 november 2018 is het doel van het onderhoudsfonds bereikt en
zijn de € 17.000 binnen.
Dit is bereikt doordat onze nieuwe, pas aangetreden, eigen predikant
Sigrid Coenradie hiervoor de laatste duiten in het spreekwoordelijke
zakje heeft gedaan.
Fijn dat zoveel mensen vanaf maart 2016 een bijdrage aan het onderhoudsfonds hebben gegeven.
In de Algemene Vergadering van 12 maart 2019 zal ik de verantwoording (inkomsten en uitgaven) van het fonds overleggen.
Hans Sander Penningmeester.

VAN DE REDACTIE
KOPIJ DATA VENSTERS OPEN
De volgende editie van Vensters Open is een gecombineerd nummer
voor de 2e helft van januari en heel februari. Inleveren van kopij voor
dat nummer kan tot 30 december.
Vanaf begin maart zal Vensters Open weer in het normale ritme verschijnen, kopijdatum is 15 februari.
De redactie
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AANKONDIGINGEN
LEREN VAN LUTHER
dinsdag 11 december
Cursusdata: 13-11, 11-12-2018 en 1501, 12-2, 12-3-2019
Tijdstip: 's middags van 14.30 - 16.00 uur
Cursuslocatie: Oud-katholieke kerk, Boschdijk 354, Eindhoven
Aanmelden: bij ds. S. Freytag via
s.freytag@gmx.net of via de
telefoon 06 4395 5283

VROUWENCONTACT
dinsdag 18 december
Het Vrouwencontact heeft de volgende bijeenkomst op dinsdag 18
december.
Het wordt onze jaarlijkse kerstviering, opgeluisterd met muziek, een
verhaal, een gedicht en er zal weer een mooi gedekte tafel zijn met
een hapje en een drankje.
We beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
In verband met de inkopen moet u zich voor deze middag opgeven bij
Marijke Stoppelenburg , tel : 040-2411992 of per e-mail :
m.g.stoppelenburg@ kpnmail.nl.
In januari is er geen bijeenkomst van het Vrouwencontact.
Dinsdag 19 februari is de eerste bijeenkomst in 2019.
Marie Therese Nispel

FILMKRING ‘INCENDIES’ (2011)
11 januari 2019
Oplettende lezers zullen opmerken dat de aangekondigde film hierboven niet de geplande film is. Dat komt omdat er een ruil heeft plaatsgevonden tussen enkele presentatoren.
De volgorde wordt:
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11 januari: Incendies (gepresenteerd door Lieneke en Klaas Reijenga)
15 maart: Wadja (gepresenteerd door Guus Réz en Gusta Sieverink)
24 mei:
‘s-middags: The way (gepresenteerd door Harry Raap)
24 mei:
’s-avonds: Philomena (gepresenteerd door Marijke en
Meijndert van Alphen)
Incendies betekent zoveel als vlammenzee. Het is dan ook een aangrijpende film gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk uit 2003 van
Wajdi Mouawad. Regisseur Villeneuve bewerkte het toneelstuk van
Wajdi Mouawad en maakte er met hulp van prima acteurs, onder andere Azabal, een ijzersterk drama van. De film kreeg de Oscarnominatie voor beste buitenlandse film. Wat erg knap is, is dat Villneuve melodrama weet te voorkomen. Zijn documentair-achtige stijl van draaien
werkt uitstekend bij deze film.
Inhoud:
Na de dood van hun moeder ontdekken Simon en Jeanne dat ze nog
een broer hebben en dat hun vader nog in leven is. De laatste wens
van hun moeder is dat Simon en Jeanne een bezoek brengen aan hun
broer en vader en dat ze hun enkele brieven geven. Daarvoor moeten
ze op reis naar het Midden-Oosten.
Praktische gegevens:
Vóór degenen die de maaltijd gebruiken: donderdag 10 januari opgeven bij ondergetekende Kosten: € 7.50
Vanaf 17.30 uur binnenlopen en helpen met voorbereidingen zoals tafeldekken, soep roeren, stoelen klaarzetten.
Aan tafel: 18.00 uur. Na gezamenlijk afruimen kopje thee / koffie.
Aanvang film: 19.15 uur. Na de film nagesprek. Om 22.00 uur afsluiting.
Klaas Reijenga
0499-47336 of klreijenga@gmail.com

TONEELKRING
dinsdag 22 januari
In deze kring zullen enkele toneelstukken, die in dit seizoen worden
gespeeld in het Parktheater te Eindhoven, gezamenlijk worden bezocht. Aan de deelnemers die zich hebben opgegeven zal van te voren documentatie worden toegezonden. Na afloop van de voorstelling
18

komen de deelnemers bijeen voor een nabespreking. Degenen die
zich hebben opgegeven wordt verzocht zelf een kaartje te kopen.
Het duel door het Nationale Theater i.s.m.Toneelgroep Oostpool
dinsdag 22 januari 2019, 20.30 uur, Philipszaal
Inleiding 19.30 uur
Inlichtingen bij:
Marijke Droogleever Fortuyn - Carrière
tel. 040 285 6046 e-mail: menmdf@telfort.nl
of I.M. Lerner, tel. 040 252 0406

30 JAAR PARTNERS SCHEPT EEN BAND
In februari van dit jaar hadden we drie dagen logés van onze partnergemeente uit Mühlenbeck / Schildow. Angelika Gliesche en haar twee
dochters Rebekka en Venita.
Dat was heel vertrouwd. Vanaf het begin af hebben we - Lieneke en ik
- bij de jaarljikse uitwisseling steeds bij hen gelogeerd. Dertig jaar geleden was Rebekka 8 en Venita 6. Zij stuurden ons in die periode tekeningen op. Die hebben we bewaard en ook bij ons thuis samen bekeken. We hebben met hen veel herinneringen opgehaald. Samen
hebben we nog eens het liedje dat ik ze destijds leerde gezongen:
“Drie jonge eendjes die waren o zo klein, ze snaterden van kwek,
kwek, kwek en wilden vrolijk zijn…..” De Nederlandse tekst kenden
Rebekka en Venita nog van buiten!
Het zijn voor ons allemaal drie onvergetelijke dagen geweest. Het was
een feest van herkenning. Inmiddels zijn Rebekka en Venita twee
zelfstandige vrouwen geworden. Met allebei hun eigen werkkring.
30 jaar partners schept een band.
De tijd is niet stil blijven staan. De groepssamenstelling van de actief
betrokkenen van beide zijden is in de loop van de jaren gedeeltelijk
veranderd. De gemiddelde leeftijd is veel ouder dan in 1990. Er zijn
mensen bijgekomen en vaak door overlijden afgevallen. We hebben
steeds lief en leed met elkaar gedeeld.
Het bijzondere van vrienden op afstand is dat de gesprekken vaak
heel persoonlijk zijn. Dat je juist in deze afstandssituatie heel vertrouwelijk met elkaar omgaat en soms het achterste van je tong laat zien.
De wederzijdse betrokkenheid van de twee gemeenten kenmerkt zich
niet alleen door respectvol met elkaar omgaan maar ook door een
openheid waardoor nieuwkomers zich snel thuis voelen.
19

Volgend jaar is er weer een ontmoeting van drie dagen in Munster
gepland.
Van: 30 mei – 1 juni.
Wie zin heeft deze ontmoetingsdagen mee te maken kan zich melden
bij ondergetekende.
Klaas Reijenga
e-mailares: kreijenga@gmail,com

tel.: 0499 473 366

DIACONIE EN COLLECTE
VAN DE DIACONIECOMMISSIE
Voedselbank: het product van de maand
De diaconale commissie doet graag mee met de actie van de Voedselbank Eindhoven. Het aantal klanten van de Voedselbank blijft
groot: ruim 450 huishoudens per week. Tegelijkertijd maken de toeleveranciers hun productieprocessen steeds efficiënter waardoor er
minder aanbod is.
De inhoud van de voedselpakketten is daardoor vaak aan de magere
kant wat betreft met name het basisvoedsel: zuivel, rijst, koffie/thee,
broodbeleg, bakmeel, zonnebloemolie, etc. De Voedselbank is daarom erg blij dat onze kerk, samen met andere kerken, hen wil ondersteunen door maandelijks een speciale voedselinzamelingsactie te
houden.
Product van de maand
De voedselbank is gebaat bij basisvoedsel, want de samenstelling van
de voedselpakketten is vaak beperkt tot “pretvoedsel”. Op zich is dat
natuurlijk niet erg want ook in arme gezinnen wil men best graag
chips, koekjes en energiedrankjes hebben, maar basisvoedsel als rijst,
pasta, broodbeleg, koffie, thee en zuivelproducten zouden welkom
zijn.
Voor de maand januari is het product van de maand pasta en rijst. Bij
de ingang van de kerkzaal vindt u een mand om uw bijdrage in te
doen. Namens de Voedselbank heel veel dank.
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Collectes in december en januari
Op zondag 9 en 16 december en 13 en 20 januari 2019 wordt er gecollecteerd voor het Leger des Heils afdeling Eindhoven.
Het leger des Heils is voor ieder welbekend. Ze
ondersteunen en begeleiden veel mensen met
problemen. Onder andere is er een opvang voor
dak- en thuislozen. Ze bieden ook onderdak en
begeleiding voor jongeren die na detentie weer
een plaats moeten, krijgen in de maatschappij.
Dit is mogelijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers!
De collecte is ditmaal bedoeld voor ondersteuning van gezinnen in
moeilijke situaties.
Warm aanbevolen!!!
Namens de diaconiecommissie,
Marijke Stoppelenburg
Wie niet naar de kerk gaat, kan aan de collecte bijdragen door overmaking
van een bedrag op rekening NL 03 ABNA 047 18 46 724 ten name van
Remonstrantse Gemeente Eindhoven onder vermelding van het
collectedoel.

VERSLAGEN
INTUSSEN IN DORDT GEWEEST!
Rolf en ik hebben genoten
op zondag 11 november
in Dordrecht! De viering
van 400 jaar Remonstranten was duidelijk met grote zorg voorbereid en ik
wil daar graag iets over
vertellen.
De omgeving van de 15eeeuwse Grote kerk in
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Dordrecht oogde van verre al heel bijzonder door tientallen mannen
en vrouwen in 17e-eeuwse kleding.
Het boekje voor de gezamenlijke eredienst met het thema 'vrijheid en
verdraagzaamheid' begint met 2 bladzijden over 'Wat gebeurde er 400
jaar geleden?'
Na een 'symbolische welkomsthandeling', waarbij vertegenwoordigers
van de Grote Kerk Gemeente Dordrecht en de Remonstrantse Gemeente Dordrecht betrokken zijn, begon de dienst. De Remonstrantse
ds. J. Klijnsma sprak over Vrijheid en ds. P.L. Wansink van de Protestantse Kerk Nederland over Verdraagzaamheid. Hierna werd de Remonstrantse Geloofsbelijdenis uitgesproken. Dat was een héél bijzondere ervaring!
Aan het eind van de dienst kwam een grote groep kinderen uit hun
nevendienst: zij hielden tussen hen in de prachtige papieren poppen
die ze gemaakt hadden: allemaal vriendjes!
Na de dienst koffie, broodjes en spontaan ontstane gesprekken. 's
Middags was er voor jongeren van 15 - 21 jaar een 5D Synode-tour
langs historische plekken.
Voor de ouderen het Dordts museum en het Museum Het Hof van
Nederland. In dit laatste zagen Rolf en ik de beroemde reusachtige
grote bijbel, de presentatie over de Synode van Dordrecht en een uiterst originele film over het ontstaan van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden.
Maar vóór het museumbezoek hadden we in de verrassend mooie
Remonstrantse Kerk een heel bijzonder mini-concert bijgewoond.
Door Yvonne Peters, Helma Hartman, Juun Voorhoeve en Margriet
den Hartog werden kritische liederen uit 1619 van commentaar voorzien, gezongen en begeleid. Super van kwaliteit!
U begrijpt dat we het jammer vonden dat we weinig bekenden tegenkwamen - alleen Carolien Mauser, Maria Dijkshoorn en Gerrit en Madzy Berveling. Maar er is wel nieuwe vriendschap ontstaan.
Cor Jesse
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IMPRESSIE VAN DE INTREDEDIENST
VAN RACHELLE VAN ANDEL
Zondag 18 november heeft Rachelle van Andel op feestelijke
wijze haar intrede gedaan als
vernieuwingspredikant in Eindhoven.
Allereerst vertelde Rachelle dat
zij op 3 november haar proponentsexamen deed en ervoor geslaagd is en nu als dominee, als
vernieuwingspredikant, samen
met Sigrid Coenradie mocht
voorgaan in deze dienst.
Het thema van de dienst laat zich samenvatten in 'Zien, bewogen
worden, in beweging komen'.
In dialoogvorm vertelden de beide predikanten over de opdracht die
Mozes van God krijgt om de Israëlieten uit Egypte te leiden (Exodus 3:
1-14). Mozes aarzelt, denkt dat het hem niet zal lukken, maar met de
steun van God vervult hij zijn opdracht.
In de preek borduurde Rachelle hierop verder. Vaak zijn mensen
bang, beschroomd om voor hun mening uit te komen of ergens voor
op te komen. Haar oproep was: "Laat je schroom achter je, ga voorbij
je angst, word bewogen, kom in beweging en ontmoet je medemens".
In het tweede deel van de dienst
werd iedereen gevraagd op te
schrijven wat ze Rachelle toewensten. Al deze wensen werden in blikjes verzameld die achter de 'verhalenfiets' werden gehangen. Daarna doopte de voorzitter, Willem Stoppelenburg, de
fiets met champagne en reed
Rachelle met de fiets de kerkzaal
uit.
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Als vernieuwingspredikant gaat Rachelle met de 'verhalenfiets' de wijk
in. Zij komt zo in contact met allerlei mensen, raakt met hen in gesprek
en tekent hun verhalen op.
De activiteiten en het programma van de vernieuwingspredikanten
staan op de website Verhalenmakers 040:
https://verhalenmakers040.nl/
Tot slot sprak Rachelle de volgende zegenbede uit:
Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mensen op je weg.
(Zegen van Frans Cromphout)
Fenny-An Wijnheijmer-Kuiper

BIJDRAGEN VAN GEMEENTELEDEN
KERSTMIS: AAN DE HEIDENEN OVERGELEVERD?
De folders en reclames met kerstaanbiedingen die ons willen verlokken tot aankopen, die het leven rijker en gelukkiger maken, zijn weer
in groten getale verspreid. Creatieve tekstschrijvers putten zich uit om
iedereen te laten weten dat men zich moet haasten om niets te hoeven missen van de nieuwste gadgets en nouveautés. Het goede
nieuws, als een pervertering van het evangelie (= goede nieuws) van
kerstmis? A very merry everything!, van de mooiste outfits tot de
coolste gifts. Verlies je zelf tijdens de kerstperiode in de magische wereld van het warenhuis, waar de feestdagen tot leven komen. Onze
smaakmakers (tasjes, schoenen. cosmetica, lingerie, goldengifts
waaronder ‘Buddha tot Buddha’ hangertjes, geurtjes als
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‘the good stuf’) gaan dolgraag met je mee op stap of richting het
kerstdiner. Let’s get cozy door de glittering van kerstballen en ornamenten. Tegelijk met het verschijnen van de folders van de supermarkten met ideetjes over het consumeren van nooit geproefde heerlijkheden, van de vroege ochtend tot de late avond, redigeren de redacties van vooral damesbladen artikelen met tips om de extra aangekomen pondjes weer te laten verdwijnen. Hoe is het zo ver gekomen dat dit christelijk feest als folkloristisch romantisch decor is gaan
dienen voor een ongeremd consumentisme? Om nog maar geheel te
zwijgen over het extra slachten van konijnen, eenden, lammeren en
kalfjes, die wel heel vertederend de levende kerststallen mogen bevolken. Is het niet raadzamer om met kerstmis andere accenten te
gaan leggen?
De eerste eeuwen had de kerk totaal geen interesse in een geboortefeest. In de 2e of 3e eeuw begon men in het oosten het feest ‘Manifestatie des Heren’ (epifanie) te vieren. De synoptische evangelies verstaan de doop van Jezus (een eerste naar buiten treden) door Johannes de Doper als een manifestatie van Gods Geest. Jezus is de mens
die vervuld is van Gods Geest, wat blijkt uit zijn woorden en daden in
weerwil van zijn smadelijke ondergang aan het kruis. De komst van
magiërs of koningen, waarbij het getal drie niet genoemd wordt, die de
volkeren der aarde volgens de profeten als belofte in de toekomst representeren, werd later ook als epifanie verstaan, tot op heden het
kerstfeest van de orthodoxe Christenheid. De kindheidsevangelies van
Lucas en Mattheüs zijn geen fantasieproducten of vrome vertellingen
van de eerste gemeenten, maar een doordacht antwoord, vanuit wat
nu de oudtestamentische literatuur genoemd wordt, op de persoon en
zending van Jezus. De lezing ervan kan alleen vanuit het paasgeloof
worden verstaan. Geloven in Jezus’ verrijzenis is geloven dat het leven zoals Jezus geleefd heeft het ware menselijk leven is ook voor
deze tegenwoordige tijd. De herdenking van de geboorte van Christus,
werd mede door de reikwijdte van het Griekse denken in de 4e eeuw
een apart feest. In toenemende mate werd een theologie van bovenaf
geconstrueerd die het niet te begrijpen mysterie van God met behulp
van metafysische categorieën wilde doordenken. De viering van
Christus' geboorte werd gelinkt aan 25 december ter vervanging van
het heidense feest van de ‘Sol invictus’ waarop het herrijzen van de
zon na de kortste dag werd gevierd. Christus is immers de ‘Zon’ van
gerechtigheid en ‘Licht van Licht’. Het licht-motief was dan ook altijd
sterk aanwezig met kerstmis. Ook een eenvoudige Bijbellezer kan
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heel gemakkelijk vaststellen dat het in de kerstverhalen heel anders er
aan toegaat dan in de vertellingen over het optreden van Jezus. Veel
gebeurt er in dromen en engelen vliegen voortdurend aan en af. Bovendien bestaan er niet te harmoniseren tegenstrijdigheden tussen de
kindheidsverhalen. Terwijl Mattheüs niets schijnt te weten van Nazareth als woonplaats van Jezus’ moeder, weet omgekeerd Lucas niets
van (in historische bronnen nergens aangetroffen) publieke gebeurtenissen als het bezoek van de wijzen, de kindermoord in Bethlehem en
de vlucht naar Egypte. In de kindheidsverhalen gaat het, ondanks een
niet geheel uit te sluiten gebruik van vage overleveringen, grotendeels
om historisch niet gegarandeerde, sterk legendarisch uitgewerkte verhalen met één duidelijk motief.
Wat is de zin van die verhalen? Het gaat in de kindheidsverhalen, die
vooral in apocriefe evangelies met ongeremde fantasie sensationeel
uitgesponnen worden, niet om historische berichten maar om nietonpolitieke belijdenis- en verkondigingsverhalen. Afkomstig uit joodschristelijke gemeenten zijn ze door Mattheüs en Lucas bewerkt en
daar aan het begin van het evangelie geplaatst. Ze zeggen: Jezus is
de ‘messias’ van Israël. Hij is niet alleen maar een kindje, hij is de
Christus van zijn volk. Hij is de verwachte zoon van David, hij is de
nieuwe Mozes. Mattheüs en Lucas construeren een stamboom tot aan
David en laten het verhaal van Mozes doorklinken. Zoals Mozes gered
werd van de farao, zo ook Jezus van Herodus. Door de vlucht van zijn
ouders was ook Jezus in Egypte. Mattheüs en Lucas maken gebruik
van voorbeelden en parallellen in de Hebreeuwse bijbel. De verhalen
van Oude en Nieuw testament werden zo met elkaar verknoopt. In
een Bijbeleditie met voetnoten en verwijzingen is dit duidelijk aan de
typografie te zien. De geboorteverhalen zijn geen verslagen van een
geschiedschrijver maar ze zijn op hun manier waar. Het gevleugeld
gezegde van Nico ter Linden, de schrijver van de succesvolle serie
‘Het verhaal gaat…’, luidt: “ deze verhalen zijn niet waar gebeurd maar
toch waar “. De vertelkunst kan de betekenis van een kind in de kribbe
meer beeldend en indrukwekkender uitdrukken dan een precies te
achterhalen en te lokaliseren geboorte-akte. Uit de oorspronkelijke
Bijbelteksten over Jezus’ geboorte is zeker ook de kern van een bevrijdingstheologie op te maken tegenover de godsdienstige-politieke
overheersing door de machthebbers van die tijd.
-

Nergens is sprake van ‘stille nacht’ en een ‘lieflijk knaapje met
goud haar’ zoals in de romantische kerstliedjes. Een voerbak en
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doeken zijn concrete attributen van een wereld van armoede. Na
de zwarte Piet discussie is het wachten op een nu wel donker gekleurd kindje.
De buiten het gastverblijf geboren verlosser openbaart duidelijk
een voorkeur voor de eenvoudigen van hart (de herders) tegen de
bij naam genoemde machthebbers, keizer Augustus en de landvoogd Quirinius.
Het Magnificat van Maria, de begenadigde ‘dienstmaagd van de
Heer’ is een psalm over het vernederen van de machtigen en het
verheffen van de nederigen, over het verzadigen van de hongerigen en het wegsturen van de rijken. Als lied kondigt het stoutmoedig een ommekeer van rangorde aan.
De heilige nacht van de pasgeborene kan men niet als een idyllische scene zien los van zijn werk en lot dertig jaar later De composities van de evangelieverhalen zijn een opgang naar het kruis.
De naast elkaar gestelde verhevenheidstitels – zoon van God, verlosser, messias, koning, Heer tot uitdrukking gebracht in de geloofsbelijdenis van de gemeente, zijn duidelijk ook antithetisch. Ze
worden niet verleend aan de keizer als de divus augustus maar
aan dit kind. Voor iedere romein een ergernis en een stupiditeit.
In plaats van de Pax Romana, tot stand gebracht met verhoogde
belastingen, opvoering van bewapening, onderdrukking van minderheden en welvaartspessimisme wordt de Pax Christi aangekondigd. Deze dient gebaseerd te zijn op een nieuwe ordening van
de intermenselijke betrekkingen als het teken van Gods menslievendheid en van de vrede onder de mensen.

Het kerstverhaal juist opgevat is het tegendeel van een braaf stichtend
of een psychologisch goed doordacht verhaal over het lieve kindje Jezus. Deze verhalen zijn theologisch knap doordachte Christusverhalen
in dienst van de verkondiging van Jezus, als messias tot heil van de
wereld. Ze willen dit kunstzinnig, subtiel en radicaal aanschouwelijk
maken. Ze zijn niet als het eerste hoofdstuk van een biografie of een
lieve familiegeschiedenis. Ze zijn de ouvertures, en niet meer dan dat,
tot de evangelies van Mattheüs en Lucas. Zoals alle ouvertures, ook in
de muziek, laten ze in kiem al de boodschap horen die later verhalend
ontvouwd wordt.
Het feest van kerstmis lijkt meer dan ooit mee te drijven op de golven
van een welvaartsmaatschappij, die de consumptiedrang en -dwang
in achteloosheid onderschat. Het goed verstaan van het kerstverhaal
als kritische proclamatie dient voor iedereen een aansporing te zijn
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voor een verantwoorde besteding. Tegenover een buitensporig feestgedruis is een opmerkzame bezinning met een gepaste soberheid ook
een tegenstem. Kerstmis moet niet overgelaten worden aan een dolgedraaide commercie, die om zichzelf in stand te houden, zich steeds
luxer, overvloediger en exquiser moet manifesteren.
Harry Raap

Wat maar weinige studenten begrijpen. De
zon van gerechtigheid (sol justitiae) in het wapen van de Utrechtse Universiteit.

BERICHTEN UIT ZUID-LIMBURG
Secretariaat Remonstrantse Kring Zuid-Limburg:
de heer Hub Bos, Brunner Bron 21, 6441 GX Brunssum
tel. 045 524 26 18
e-mailadres: h-bos@ziggo.nl

Eenheid in het nodige
Vrijheid in het onzekere
In alles de liefde
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KERKDIENSTEN
Zondag 16 december 11.00 uur (!)
Gemeenschappelijke dienst met de Protestantse Gemeente Eijsden
Voorganger: mw. ds. S. Coenradie & ds. R Foppen
Protestantse Kerk, Wilhelminalaan 1, Eijsden
Kerstochtend, 25 december 10.00 uur,
Dienst in de Protestantse Gemeente Eijsden
Protestantse Kerk, Wilhelminalaan 1, Eijsden
Zondag 6 januari 10.00 uur
Gemeenschappelijke dienst met de Protestantse Gemeente Eijsden
Voorganger: ds. R Foppen & mw. ds. S. Coenradie
Protestantse Kerk, Wilhelminalaan 1, Eijsden
zie ook: http://remonstrantenlimburg.nl/kerkdiensten-2018/

RAAD VAN KERKEN MAASTRICHT
Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX Maastricht
tel. 043 3624240 e-mailadres: dehaanverduyn@freeler.nl

UITNODIGING VOLKSKERSTZANG
19 december 19.30 uur
De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor de traditionele Volkskerstzang op woensdag 19 december 2018 om 19.30 uur in
de St. Jan, aan het Vrijthof in Maastricht.
Het ligt in de bedoeling er weer een echte volkskerstzang van te maken met veel samenzang.
Het kerstevangelie wordt gelezen en er is een korte overweging door
Jesse de Haan, voorganger van de Baptistengemeente in Maastricht.
Het koor Ascencion zal ook een aantal liederen zingen.
De muzikale begeleiding is in handen van het Koper-ensemble van
het Leger des Heils o.l.v. Sjaak den Hollander.
Allen hartelijk welkom.
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UITNODIGING OECUMENISCHE VIERING GEBEDSWEEK
VOOR DE EENHEID
23 januari 19.00 uur
De oecumenische viering in de Gebedsweek voor de Eenheid van de
Christenen zal gehouden worden op woensdagavond 23 januari 2019
van 19.00 tot ca. 19.45 uur in de kloosterkerk van de Zusters onder de
Bogen.
Iedereen van harte welkom.

LANDELIJKE OPROEP

De Remonstrantse Broederschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap waarvan het Landelijk Bureau is gevestigd in Utrecht. Geloof &
Samenleving is het landelijk orgaan voor diaconale activiteiten van de
Remonstranten. De Instelling Geloof en Samenleving ondersteunt de
maatschappelijke en diaconale activiteiten van de remonstrantse gemeenten.

Diaconaal werker (m/v)
0,3 fte
Functie
- Stimuleren van de diaconale gezindheid en het daaruit voortvloeiend
diaconaal beleid van de Remonstrantse en van de samenwerkingsgemeenten;
- Fungeren als verbindingspersoon tussen G&S en de plaatselijke diaconieën
- Implementeren van het beleidsplan van G&S met als twee belangrijkste speerpunten klimaat en vluchtelingen. G&S is ook betrokken bij
vrede en armoedebestrijding.
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Taken
- Contact onderhouden met plaatselijke diaconieën en inventariseren
van vragen en problemen die zich plaatselijk voordoen;
- Plaatselijke diaconieën ondersteunen en begeleiden waar nodig in
het formuleren van beleid;
- Contact onderhouden met de bestuursleden van G & S en hen op
het spoor zetten van plaatselijke diaconieën waar behoefte aan bepaalde expertise is;
- Contacten onderhouden met de breedte van het veld en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het bijzonder bij Kerk in Actie,
Pax en bij de door G&S ondersteunde instellingen;
- Contacten onderhouden met het landelijk bureau en zorgen met de
communicatiemedewerker voor actuele berichtgeving op de website
en in AdRem;
- In samenwerking met de algemeen secretaris zorgen voor draagvlak
binnen de Remonstranten.
Profiel
- Betrokkenheid bij en een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die mede het beleid van G&S bepalen;
- Inzicht in de diaconale mogelijkheden van de Remonstranten;
- Communicatieve, flexibele en stimulerende persoonlijkheid.
Arbeidsvoorwaarden
Standplaats: Utrecht
De omvang van de vacature is 10 uur per week (0,3 fte). De aanstelling is voor 1 jaar.
Honorering en overige arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaarderegeling Kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in
Nederland. Inschaling bij indiensttreding in schaal 9.
Sollicitatie en informatie
Uw sollicitatie, voorzien van een cv, kunt u voor 1 december 2018
richten aan Mariëlle van Royen, P&O adviseur Remonstranten, personeel@remonstranten.org of p/a Nieuwegracht 27A, 3512 LC Utrecht.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter
van G&S Arriën Kruyt via 06 2260 0087 of a.kruyt@interimmanager.de
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AGENDA EINDHOVEN
* betekent: bijeenkomst in de kerk, Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven
December
dinsdag 11
14.30 uur

Leren van Luther
locatie: zie pag. 17

zie pag. 17

dinsdag 18
*14.30 uur

Vrouwencontact

zie pag. 17

donderdag 20
*12.00 uur

Mannenlunch, inlichtingen bij de
heer J.D.B. Veldkamp,
tel. 040 243 1753

zaterdag 22
*16.00 uur

Kerstvertelling

zie pag. 14

dinsdag 8
*20.00 uur

Gemeenteavond

zie pag. 15

vrijdag 11
*17.30/19.15 uur

Filmkring

zie pag. 17

dinsdag 15
14.30 uur

Leren van Luther
locatie: zie pag. 17

zie pag. 17

donderdag 17
*12.00 uur

Mannenlunch, inlichtingen bij de
heer J.D.B. Veldkamp,
tel. 040 243 1753

dinsdag 22
*14.30 uur

Reflecteren op de maaltijd

zie pag. 16

dinsdag 22
19.30/20.30 uur

Toneelkring

zie pag. 18

Januari
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KERKDIENSTEN EINDHOVEN
Op verzoek kan er tijdens de dienst op zondag voor kinderopvang worden
gezorgd. Vooraf een telefoontje naar ( 040 241 1992 ) is hiervoor
voldoende.

December
2 dec 10.30

mw. ds. A-C ThimmStelwagen
collecte: Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje

1ste ADVENT
DO (DoReLu)

9 dec

10.30

mw. ds. R van Andel
collecte: Leger des Heils

2de ADVENT
RE (DoReLu)

16 dec

10.30

ds. J. Berkvens
(predikant Arminius)
collecte: Leger des Heils

3e ADVENT
RE (DoReLu)

23 dec

14.30

mw. ds. S. Freytag
met medewerking van
mw. ds. S. Coenradie

KERSTHERBERG
4de ADVENT
LU (DoReLu)

24 dec

20.00

mw. ds. S. Freytag
collecte: Kindertehuis in
Armenië

KERSTAVOND
LU (DoReLu)

25 dec

10.30

mw. ds. A-C ThimmStelwagen
collecte: Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje

KERSTOCHTEND
DO (DoReLu)

30 dec

11.00

mw. ds. S Coenradie en
mw. ds. R. van Andel

OLIEBOLLEN
VIERING

mw. ds. S. Freytag
collecte: Kindertehuis in
Armenië

EPIFANIE
LU (DoReLu)

Januari
10.30
6 jan

13 jan

11.00

Thomas Verbogt en
mw. ds. S. Coenradie
collecte: Leger des Heils

PREEK VAN DE
LEEK

20 jan

11.00

mw. ds. S. Coenradie
collecte: Leger des Heils

MAALTIJD
AGAPÈVIERING
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REMONSTRANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
KERKGEBOUW: Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven, tel. 040-2442 393
WEBADRES: http://eindhoven.remonstranten.nl
(VERNIEUWINGS)PREDIKANTEN:
mw. ds. S. Coenradie, tel.nr. 06 2189 3485
e-mailadres: s.coenradie@hotmail.com
mw. ds. R. van Andel, tel.nr. 06 8390 7670
e-mailadres: rachellevanandel@gmail.com
www.verhalenmakers040.nl
SECRETARIAAT:
Mw. M.J. Teunissen, Tourslaan 31, 5627 KW Eindhoven,
tel. 040 248 4280 e-mail: margriet.teunissen@12move.nl
FINANCIËLE ADMINISTRATIE:
J.G. Sander, Jan Stuytweg 4, 5624 KV Eindhoven, tel. 040 243 3221
e-mail: jgsander@gmail.com
REK.NR. NL 03ABNA 047 18 46 724
ten name van Remonstrantse Gemeente te Eindhoven
KRING ZUID-LIMBURG
voorzitter: H.W. Overbosch, tel. 043 321 06 25
secretaris: H. Bos, tel. 045 524 26 18
penningmeester: J. Muysken, tel. 043-3500 309
LEDENADMINISTRATIE:
H.A.M. Raap, Vloeteind 37, 5502 PT Veldhoven, tel. 040 252 87 13
e-mail: harry.raap@iae.nl (wijzigingen aan dit adres sturen!)
VENSTERS OPEN, REDACTIE:
Mw. A.Leunis, H.Raap en mw. F.A.W.I.Wijnheijmer-Kuiper
KOPIJ uiterlijk de 15de van de maand
mailen naar f.a.wijnheijmer@planet.nl, tel. 04925 24904
tevens zenden naar harry.raap@iae.nl en a.leunis@upcmail.nl
Voor Zuid Limburg naar:
J. Muysken, Laan van Brunswijk 79, 6212 HD Maastricht,
tel. 043-3500 309; e-mail: joan.muysken@gmail.com
ABONNEMENT: € 20,00 per jaar (voor leden en vrienden gratis);
digitale versie kan gratis worden toegezonden.
Overmaken op rekening NL 03 ABNA 047 18 46 724 ten name van
Remonstrantse Gemeente te Eindhoven o.v.v. Vensters Open.
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Afzender:

5613 EL 1A
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