Activiteitenkrant
Geef kleur
aan je geloof!
Dit is het kleurrijke aanbod van
kerkelijke activiteiten dat in de
komende maanden in de regio Assen
worden georganiseerd. Het is bedoeld
voor zowel leden van de PKN als voor

Activiteitenkrant 2022 – 2023
van de Protestantse Gemeenten van
Assen, Bovensmilde, Hoogersmilde, Rolde,
Smilde, Vries en de Rooms-Katholieke
Sint Jacobus Statie in Rolde

geïnteresseerde niet leden. Iedereen
is van harte welkom!
Breed en gevarieerd is het aanbod dat
naar verwachting goed aansluit bij de
interesse van velen. Voor wie verdieping
zoekt, voor wie graag actief of creatief
wil zijn, voor wie de aansluiting bij
hedendaagse thema’s belangrijk vindt,
voor wie naar beleving zoekt, voor wie
graag zingt en muziek beluistert – de
volgende pagina’s met activiteiten bieden
vele kansen om uw wens of interesse te
volgen.

Snuffel om te beginnen eens rustig door
de lijst van activiteiten. Overleg ook
gerust met deze of gene wat zij of hij
van plan is te gaan doen! Want naast het
inhoudelijke aspect staan ontmoeting en
onderling gesprek steeds centraal.
En ten slotte: misschien is het goed om
u te realiseren dat achter ieder aanbod
vaak een groot enthousiasme schuil gaat!
Van tevoren is met veel plezier en grote
toewijding een activiteit opgezet en
uitgewerkt. Met veelal de hoop dat tijdens
de uitvoering de vonk van enthousiasme
over slaat op u als deelnemer.
En dat dit mede kleur geeft aan uw
geloven!
Het aanbod is chronologisch geordend.
Telefoonnummers, e-mailadressen en
websites staan achterop.
Ds. Roeland Busschers en
Yvonne Lussenburg

Kleurrijk overzicht van
bijzondere exposities,
theatervoorstellingen,
leerhuizen en meer voor het
komende seizoen

Meditatie in de Adventskerk

Bijbelkring

Stem van de stilte

Elke woensdagmiddag is er een geleide meditatiebijeenkomst in de Adventskerk. In alle rust en stilte laten we ons
inspireren door een (bijbel)tekst. Vooraf en na afloop van
de meditatie luisteren we naar rustgevende muziek. Aansluitend op de meditatie is er nog gelegenheid om koffie of
thee te drinken en na te praten.

Gedurende het seizoen bespreken we een (gedeelte van
een) bijbelboek. Het gedeelte wordt uitgelegd en er worden lijnen getrokken voor de betekenis vandaag.

De wereld is volop in beweging en dat geeft soms (innerlijke) onrust. Met behulp van meditatie proberen we
op adem te komen. De eeuwenoude methode van Lectio
Divina (aandachtig lezen van een tekst uit de Bijbel of een
lied) kan ons helpen enige rust te vinden in onszelf.

Musica pro Deo
Liedje dat ik niet kan laten

13 november – Jacob Kuiper:
Extreem weer vroeger, nu en in de toekomst

Jacob Kuiper was werkzaam als luchtvaartmeteoroloog
bij het KNMI. Hij was al op jonge leeftijd gefascineerd door
alles wat er aan de hemel was te zien. Op deze avond
neemt hij ons mee door tijd, natuur en extreme weersgebeurtenissen. Zijn foto’s zullen dat treffend verbeelden.
Ook zal hij ingaan op de klimaatverandering die we meemaken en waar velen zich zorgen over maken: de extreme
bosbranden, de grote overstromingen en de hete zomers.
Vanzelfsprekend is er op deze avond ook gelegenheid voor
het stellen van vragen.

Koorproject

De liederen van Huub Oosterhuis zijn bij velen
geliefd. Om de tekst. Om de muziek. Na een lange
pauze pakken we de draad weer op om in een
viering deze muziek centraal te stellen, omdat we
het niet kunnen laten. Dit keer overigens niet in een
middagdienst, maar in de morgendienst!
Zangers die samen met de Vredenoord Cantorij het
‘Oosterhuis-project-koor’ willen vormen kunnen
zich melden tot 9 september.

Data
tijd

Vaak horen we van deelnemers dat het mediteren innerlijke rust geeft. Een verademing in de drukte van alledag.
Soms kom je ook je eigen onrust tegen. Maar juist door
daar bij stil te staan, krijg je weer lucht. Deelname aan de
bijeenkomsten schept geen enkele verplichting. Er is een
vaste kern van deelnemers die er bijna altijd is en er zijn
anderen die zo af en toe komen. Van harte welkom!
Jong en oud!
data	
Tijd
locatie
Begeleiding
Informatie
opgave
kosten

iedere woensdagmiddag
16.00-16.30 uur
Adventskerk
groep van pastores, bij toerbeurt
ds. Lucas Tiesinga
niet nodig
geen

Locatie
Info/opgave

maandagavond, data staan in het Kerkblad
onder de wijkberichten van de Sionsgemeente
19.30-21.00 uur
De Ark
ds. N.F.L. de Leeuw

data

tijd

Gesprekskring
We behandelen diverse thema’s, die relevant zijn voor het
christelijk leven vandaag. Steeds in verbondenheid met de
Bijbel en in openheid naar elkaar.
Data
tijd
Locatie
info/Opgave

maandagavond, data staan in het Kerkblad
onder de wijkberichten van de Sionsgemeente
19.30-21.00 uur
De Ark
ds. N.F.L. de Leeuw

locatie
Informatie

Elke maand op zondagmiddag is er Musica Pro Deo in de
Adventskerk. Kerkmuziek in diverse vormen klinkt dan in
liturgische context en eens per jaar in de vorm van een
concert. In oktober is er een heel nieuw ensemble te gast:
ensemble Aquilo bestaande uit acht zangers uit Groninger
studentenkoren, opgericht door oud-Assenaar Gosse van
den Berg. Organist van de Adventskerk, Wietse Meinardi,
verleent zijn medewerking aan de meeste diensten.

elke tweede en vierde donderdag van de
maand vanaf 8 september
(m.u.v. schoolvakanties)
19.15-19.45 uur
Stilteruimte Adventskerk
ds. Helène van Noord
repetities
tijd

Open Huis

dienst
Locatie

Open huis ter gelegenheid van het wijkfeest Assen-Oost,
de Open Monumentendag en de Nationale Orgeldag.
De hele dag zijn er koffie, thee en fris, rondleidingen door
de kerk en is de expositie te bezoeken.

Info
Kosten

vrijdag 16 en 23 sept.: Opstandingskerk,
30 sept. en 7 okt.: Adventskerk,
19.00-21.00 uur
zondag 9 okt., kerkdienst, 10.00 uur
Adventskerk
ds. Helène van Noord
tot 9 september bij ds. Helène van Noord
€25,– p.p. voor muziek, koffie en dirigent

data	
Tijd
locatie
Info
Opgave
Entree

Geloof en levenskunst (25-40 jaar)
Gespreksgroep

Ouders van jonge kinderen

Zin in wandelen

Gespreksgroep
Deze gespreksgroep komt elke maand bij elkaar bij één
van de deelnemers thuis. De onderwerpen worden door de
groep zelf uitgekozen.
data, tijd	
locatie
info/Opgave

Zin in wandelen en in bezinning?
Twee keer per maand, lopen we een stiltewandeling van
een uur in het Drentse Aa-gebied. Een mooie route. We
starten de wandeling met het lezen van een gedicht. Na
afloop van de stiltewandeling praten in de Adventskerk
na over het gedicht: wat je erin aanspreekt of hoe het
aan je eigen leven raakt. Stiltewandelaars zeggen dat het
samen stil wandelen een gevoel van saamhorigheid en
vertrouwen oproept, ook al ken je elkaar soms nauwelijks,
waardoor de gesprekken diepgang krijgen en als waardevol worden ervaren.

Eens in de twee maanden komen we bij elkaar bij één van
de deelnemers thuis. Leidraad voor de gesprekken zijn
thema’s uit ons eigen leven, geloof en gezin.

in overleg
in overleg
ds. Jan Bos, Rolde

data

25 september
23 oktober
27 november
18 december
22 januari
26 februari
26 maart
23 april
28 mei
18 juni
27 augustus
Tijd
Locatie

Rechtvaardige vrede

Informatie

cantatedienst Asser Bach Cantategroep
vesper ensemble Aquilo
cantatedienst Asser Bach Cantategroep
Festival of Lessons and Carols Choral Voices
cantatedienst Asser Bach Cantategroep
vesper Agricola Consort
volgt later
cantatedienst Asser Bach Cantategroep
evensong Roden Girl Choristers
Oosterhuisvesper met projectkoor
orgelconcert door Wietse Meinardi
zondagmiddag, 16.00 uur
Adventskerk
Inge Meinardi

Gespreksavond

Biblioloog
‘Nu lees ik het verhaal heel anders.’
Dat is vaak de conclusie na een avond Biblioloog. Als je de
bijbelverhalen heel goed kent en ook als je er niet zoveel
van afweet: de uitkomst is altijd verrassend.
Op zes maandagavonden, te beginnen met 26 sept. buigen
we ons over het verhaal van de komende zondag.
Iedereen is van harte uitgenodigd om eens mee te doen
en als je niet alle avonden kunt/wilt komen is dat geen
probleem.
Data
Tijd
locatie
Info/opgave

In het kader van de jaarlijkse vredesweek is Ir. Kees
Nieuwerth te gast en wordt geïnterviewd door
stadspredikant Bert Altena.
Kees Nieuwerth, woonachtig in Gasselternijveen,
is aangesloten bij het Religieus Genootschap der
Vrienden, ook wel bekend als de Quakers. Meer dan
veertig jaar was hij oecumenisch actief, de laatste
jaren als vicevoorzitter van de landelijke Raad van
Kerken. Hij is ook vicevoorzitter van de Europese
Oecumenische Vredesbeweging Church and Peace.

Datum
tijd
locatie
programma
data	
info/Opgave

nader te bepalen
ds. Anita van der Heide,
predikant PG Smilde en Hoogersmilde

toegang
Opgave
meer info
Organisatie

zaterdag 10 september
11.00-17.00 uur
Adventskerk
12.30 uur: lunch
14.30 uur: demonstreert en bespeelt organist
Wietse Meinardi het Van Vulpen-orgel
16.00 uur: samen zingen rond orgel en piano
toegang is gratis
niet nodig
Kerkblad en vredenoord-assen.nl
Martien de Pauw en Reinder van der Molen

Dit seizoen organiseert de werkgroep Bezinning en Verdieping in Rolde weer Zinnige Zondagavonden waar thema’s
op het raakvlak van kerk en samenleving worden besproken. Dit jaar is het programma:
25 september – Vriend

Dinsdagmiddag in Vredenoord
Op de tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand,
organiseert de werkgroep ‘Dinsdagmiddag in Vredenoord’
bijeenkomsten rondom een onderwerp of thema.
Er is veel ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Na de startmiddag met ds. Helène van Noord, zijn de
onderwerpen:
• Leven in India, verhaal van een familie geschiedenis
• De Wereldwinkel, eerlijke handel en de producten
• ‘Ode an de Ao’
• Quiz over Drenthe
• Gedachten over ‘Een nieuwe hemel en/of een nieuwe
aarde’ (het laatste onderwerp, voordat we kerst vieren)

Datum
Locatie
Tijd
Toegang
Informatie

dinsdag 20 september
Jozefkerk
19.30-21.30 uur
vrij, vrije gift bij de uitgang
stadspredikant Bert Altena

Data

Opening op zondag 4 september, 16.00 uur met een toelichting op het werk, cellomuziek en een goed glas.

Informatie
Locatie

data expo
Locatie
Organisatie
Informatie

4 september tot 4 november
Adventskerk
Kerk en Kunst Vredenoord
Reinder van der Molen

Tijd
Opgave
extra

13 en 27 sept., 11 oktober en 25 okt.,
8 en 22 nov., 13 dec.
In januari 2023 is de nieuwjaarsvisite op 10 jan.
24 jan., 14 febr., 28 febr., 14 en 28 maart, 11 april
Ali van Mechelen
De Vijverkamer woonzorgcentrum De Vijverhof
14.30 uur, start met koffie/thee/koek
niet nodig; kosten koffie/thee: €2 p.p.
Wilt u worden gehaald en thuisgebracht?
Neem dan contact op met Anne Nienhuis

en vijand

Aan het eind van de vredesweek (18-25 september) komt
Bram Grandia naar Rolde om in een lezing zijn visie te
geven op vrede en met name op de manier waarop wij als
Westen omgaan met de oorlog in Oekraïne. Bram Grandia
was jarenlang TV-pastor bij de IKON en voorzitter van de
werkgroep Kerk en Vrede. Hij ondertekende ook de open
brief in Trouw van 4 juni 2022, waarin vraagtekens worden
gezet bij de toenemende wapenleveranties van het Westen aan Oekraïne, omdat op deze manier Rusland teveel als
‘vijand’ wordt gezien. Hij schrijft: ‘In het vredeswerk heb ik
een allergie opgelopen voor het opdelen van de wereld in
goed en kwaad. Immers dan behoren “wij” meestal tot de
“goeden” en de anderen tot de “kwaden”. Dat strijdt met
mijn geloof in een God die vrede wil voor en tussen alle
volkeren.’ Hij komt op 25 september tekst en toelichting
geven.

schilderijen van Marian Koster

Er is ruime gelegenheid om samen in gesprek te
gaan.
De avond wordt muzikaal omlijst door Harry Loco
die verschillende vredesliederen ten gehore zal
brengen.

26 sept. 3, 10, 24, 31 okt., en 7 nov.
20.00-22.00 uur
Frambozenhof 14
Auckjen Ridderbos

Zinnige zondagavonden

Kleur en inspiratie

Nieuwerth: “Het gaat mij niet om een radicaal
pacifisme, om zuivere beginselen volgens welke
je iedere vorm van geweld zou moeten afwijzen.
Maar er mag wel wat gevarieerder, creatiever en
ruimer nagedacht worden als het gaat over oorlog
en vrede.”

25 september, 13 november
19.30 uur
Jacobuskerk Rolde
bezinningenverdieping@gmail.com
niet nodig
€8,–

Loop gerust een keer mee om uit te proberen of het je
aanspreekt. Je kunt aanhaken wanneer je wilt.
Data voor 2023 volgen in december.

Locatie
Data
Tijd
Info/opgave

vertrek met auto’s vanaf Adventskerk
woensdag – 21 sept., 19 okt., 16 nov., 14 dec,
vrijdag – 7 okt., 4 nov., 2 dec.
9.30 uur
Berta van der Kolk

De dominee seculariseerde mee
Dat is de titel van
het boek van onze
oud-predikant Jaap
Luinstra (1949).
Tijdens de coronacrisis kreeg hij
inspiratie om te
schrijven over de
secularisatie. Hij
geeft een historische analyse
en een ooggetuigenverslag
vanuit werkervaring in drie
werelddelen,
onderbouwd
met cijfers en
verhalen.
Al gaande blijkt
hij zelf ook
mee geseculariseerd te zijn.
Zo vond hij het moeilijk om te reageren op vragen over de
betrouwbaarheid van de Bijbel en is hij kritisch geworden
op de kerk en haar rol. Toch blijft hij geloven in de God van
de Bijbel. Op deze avond is Jaap Luinstra zelf aanwezig. Hij
vertelt over het boek en gaat daarover in gesprek met de
aanwezigen. Het boek kan worden besteld bij Uitgeverij
Boekscout voor €21,99.
Datum
Tijd
Locatie
Leiding

donderdag 29 september
19.30-21.30 uur
De Bron
ds. Peter van de Peppel

Vrijzinnig bijbellezen
Gespreksgroep

Zin-in-Zondag

Dit is een gespreksgroep die in het winterseizoen 5 of
6 keer bij elkaar komt, onder leiding van Jasper van der
Horst. Bij iedere bijeenkomst wordt een hoofdstuk uit de
bijbel gelezen (in diverse vertalingen) en besproken. Dat
levert elke keer een verrassende ontdekkingstocht op.
Welke inzichten kunnen we uit die oude teksten halen en
elke wijsheid voor nu zit erin verborgen?

De werkgroep Zin-in Zondag organiseert bijeen
komsten waarin algemene thema’s op een
bezinnende en bezielende manier aan de orde
komen. Het thema wordt op verschillende manieren gepresenteerd. Er is ruimte voor muziek,
een culturele bijdrage en gelegenheid om met
elkaar in gesprek te gaan. Nieuw is dit jaar dat
een tweetal bijeenkomsten met Vrijzinnig Assen
georganiseerd wordt en een bijeenkomst met het
Apostolisch Genootschap.
2 oktober – ‘Ik zeg dieren dag’
i.s.m. Apostolisch Genootschap

Filosoof Stephan Huijboom is opiniemaker bij het
Apostolisch Genootschap en publiceert o.a. op de
website NieuwWij.
datum
Tijd
Locatie
Info/opgave

Mediteren in de Jacobuskerk

donderdagmiddag, start op 29 september
14.00 uur
Vrijzinnig Assen,
voorganger@vrijzinnigassen.nl

Trouw lezerscafé
‘Hoe is het mogelijk?’ Verwonder je je soms over wat er in
onze tijd gebeurt? Maak je je zorgen of zie je juist nieuw
perspectief? Wanneer je best eens met anderen hierover
wilt praten, kom dan naar ons ‘Trouw lezerscafé’.
In een ontspannen sfeer praten we hierover aan de hand
van artikelen uit het dagblad Trouw. Wanneer je van plan
bent te komen, stuur ons dan een e-mail. We sturen je de
artikelen toe en je kunt beslissen of je komt.
Aanmelden is fijn, maar niet beslist nodig.
Heb je belangstelling?
Stuur dan een mail naar: trouw.lezerscafe@gmail.com

2 april – ‘Ila Al Aman, Vooruit’
Anne Claire van der Lugt is het nichtje van pater
Frans van der Lugt, die in 2014 wordt vermoord
in Syrië. Daar heeft hij een leven lang gewoond
en gewerkt aan verzoening. Tijdens de oorlog
weigert hij te vluchten omdat hij solidair wil blijven met de arme bevolking. Anne Claire zet zich
met anderen in om zijn werk en inspiratie levend
te houden, ze ondersteunt met haar stichting
diverse projecten in Syrië en komt daar over
vertellen.

Informatie
opgave

met Jessica Manuputty: ‘Zingen als zingeving’
i.s.m. Vrijzinnig Assen
Zangeres Jessica Manuputty wil het liefst heel Nederland raken met lagu-lagu, Molukse traditionele
liedjes. De songs kunnen heel vrolijk zijn, maar het
zijn vooral heimwee-liedjes.

data

5 februari – De verbindende kracht van verhalen

Kathleen G. Ferrier is oud-parlementariër voor het
CDA en momenteel voorzitter van Nederlandse
Unesco Commissie.

oude vragen, nieuwe antwoorden

Halverwege de zestiende eeuw bedachten twee jongemannen (van 24 en
26 jaar!) een vraag- en antwoordspel
dat meer dan vierhonderd jaar de tijd
zou trotseren. Generaties lang hebben
kinderen van protestantse huize op
school en op catechisatie al die vragen en
al die (soms heel lange) antwoorden in hun kleine kopjes
moeten stampen. Eeuwenlang is daar streng de hand aan
gehouden, maar in de tweede helft van de vorige eeuw
kwam daar de klad in. De oude Catechismus, die al die tijd
vastigheid en richting gaf aan de gelovigen, raakte gaandeweg achterop. In een snel veranderende wereld was zijn
inhoud vaak niet meer actueel.
De Doornse Catechismus is een boekje wat in 2010 uitkwam, wat zowel eeuwenoude vragen als ook vragen uit
de moderne tijd aan de orde stelt. Het nodigt uit tot een
open gesprek over wat mensen bezighoudt en over wat je
wilt en kunt geloven. Vragen als ‘Bestaat God?’, ‘Van welke
muziek houdt God?’, ‘Gebeuren er wonderen?’, ‘Is God
dezelfde als Allah?’ en ‘Wat is bidden?’ worden in 52 korte
eenvoudig toegankelijke hoofdstukjes behandeld.
Graag wil ik met u in gesprek over dit boekje, wat nog
steeds op een verfrissende wijze stimuleert tot het
gesprek over wat ons bezighoudt, en wat we willen en
kunnen geloven.
Data

Locatie
Info/opgave

7 dinsdagochtenden in de herfst;
mocht u wel geïnteresseerd zijn en andere tijd
of plaats u beter passen, laat het me weten;
er valt wellicht wat te schuiven
De Bron
ds. Douwe Geertsma

‘De muziek vertelt ons verhaal en helpt ons al
generaties lang onze bijzondere geschiedenis te
begrijpen en verdragen. Ik wil dat mensen weten
waarom Molukkers in Nederland zijn. Heel knap
dat mensen met een spandoek de straat opgaan,
maar dat past niet bij mij. Ik wilde het verhaal
vertellen op mijn manier: heel toegankelijk, door
muziek. ’
Locatie
Tijd

Ze heeft een jarenlange ervaring in de ontwikkelingssamenwerking. In 2020 schreef ze een persoonlijk
getint essay ‘Hoe wij hier ook samen kwamen’.

elke dinsdagavond, niet op feestdagen
en niet in juli en augustus
19.00-19.30 uur, inloop van 18.45-19.00 uur
Jacobuskerk Rolde, ingang via de hoofdingang
Annelies Haijtink
niet nodig

Datum
Tijd
Locatie
Entree

4 juni – muzikaal programma

		

Info

Jozefkerk
11.30 uur
www.zin-in-zondag.nl of
www.vrijzinnig.nl/assen/

Info

Tijd
Locatie
Info/opgave

dinsdag 4 oktober
14.00-16.00 uur
Het Kompas
ds. Anita Akkerman, ambulant predikant
PG Smilde

Locatie
leiding
Info/opgave

5 of 6 donderdagavonden, start 20 oktober
19.30 uur
Vrijzinnig Assen
Jasper van der Horst
voorganger@vrijzinnigassen.nl

De Bijbel voor ongelovigen
De jonge schrijfster Aafke Romeijn, atheïstisch opgevoed,
zegt in een podcast: “Geef de Bijbel een kans, je ontneemt
jezelf veel als je de negatieve karikaturen erover overneemt, zonder zelf de teksten te lezen.”

Anders dan vrijwilligerswerk komt mantelzorg ongevraagd op
je pad. Als mantelzorger is het soms prettig
om ervaringen met
elkaar te delen. Daarnaast is het goed om
stil te staan bij wat
je bezielt in de zorg
voor de ander, wat je
krachtbronnen zijn
en hoe je grenzen
kunt stellen.
Hoe houd je geven
en ontvangen
in een gezonde
balans? Want
mantelzorgen is
óók ontvangen en
zin ervaren!
De drie middagen horen bij
elkaar.
Data
Tijd
Locatie
Info

donderdag 6, 20 en 27 oktober
14.00-15.30 uur
De Bron
ds. Elly Veldman en/of Nicoline van de Peppel
ds. Elly Veldman en/of Nicoline van de Peppel
Opgave is noodzakelijk!

Een praktische klus

Thee met een thema
Ontmoetingsgroep

Dit is een ontmoetingsgroep, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om een creatieve inbreng te hebben.

Tijd
Locatie
Info/opgave

Gespreksgroep

Bij Vrijzinnig Assen gaan we graag met elkaar in gesprek.
In deze gespreksgroep kiezen we voor onderwerpen die
niet per se gemakkelijk zijn. De titel is ‘levensvragen’, vaak
gaat het over actuele thema’s en morele dilemma’s.

Tijd
Info/opgave

zaterdag 8 oktober
ongeveer 10.00-16.00 uur
Auckjen Ridderbos

Tijd

donderdag 20 oktober 3 november,
woensdag 9 november en 16 november
19.30-21.30 uur
Jozefkerk
stadspredikant Bert Altena

Bronnen

Theatervoorstelling
‘Bronnen’ is een ontwapenende theatervoorstelling over verbinding en (innerlijke) vrijheid en wat
daarbij in de weg kan staan. Onze lontjes worden
steeds korter, we gaan steeds sneller de barricades
op en democratie verwarren we met persoonlijke
vrijheid. Ook de kerk als samenbindende factor lijkt
verdwenen en God deden we misschien wel samen
met die kerk weg.

donderdag, start op 20 oktober
14.00 uur
Vrijzinnig Assen
voorganger@vrijzinnigassen.nl

Levensvragen

Datum

Data

Per keer wordt een thema gekozen, zoals ‘herfst’, ‘huis’, of
‘engelen’. Deelnemers wordt gevraagd iets mee te nemen
dat past bij het thema, zoals een gedicht, een foto of een
kunstwerk. Aan de hand daarvan gaan we met elkaar in
gesprek. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd en
geleid door Jasper van der Horst.

In samenwerking met de Stichting Present willen we graag
weer met een paar handige mensen hulp bieden bij het
opknappen van een huis en/of tuin.

Het gaat om hulp die niet op een andere manier gekregen
kan worden en die toch dringend nodig is. Wat de klus
precies inhoudt is nu nog niet bekend, maar we willen wel
graag al weten wie hier voor beschikbaar zijn.

Aan de orde komen: het verhaal van Kaïn en Abel, Jona en
de walvis, de barmhartige Samaritaan en de Wijzen uit het
Oosten.

Info/opgave

datum/tijd

Datum

Tijd

Locatie

Gespreksgroep

Retraite Martha en Maria

Een retraite aan de hand van het bijbelverhaal over Maria
en Martha. We duiken in het verhaal en laten ons er door
meenemen. Het brengt bij thema’s rond geven en ontvangen. Ook kijken we hoe de traditie met dit verhaal is
omgegaan.

zondag 9 oktober
16.00 uur
Adventskerk
kaartverkoop in de hal van de kerk: €12,–
Jongeren t/m 18 jaar hebben gratis toegang
Reinder van der Molen

Zin in mantelzorg

opgave

Martha en Maria. Twee zussen. Jezus komt op bezoek.
Maria laat de boel de boel en gaat zitten luisteren, Martha
zorgt en wordt daar helemaal door in beslag genomen.
Een verhaal uit het evangelie van Lucas (Lucas 10:38-42).
Een verhaal van nu. Het altijd maar zorgen voor, het in
beslag genomen worden door. Je naaste dienen, zorgen,
het is je misschien met de paplepel ingegoten. Een jas, die
goed kan passen maar ook kan knellen. Want… doe ik wel
genoeg, en had ik toch ook niet nog dat en dat en… schuldgevoel kan zomaar op de loer liggen. Met ons hoofd weten
we wel dat we de hele wereld niet kunnen redden, maar
toch… en je naaste liefhebben ja zeker, maar als jezelf…?

datum

Als je belangstelling hebt om eens mee te doen dan ben je
van harte welkom. De kerk is bij de hoofdingang geopend
van 18.45 tot 19.00 uur. De meditatie start om 19.00 en
eindigt om 19.30 uur. We betreden en verlaten het koor in
stilte. Iedereen is van harte welkom!

Locatie

Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands, onderzoekt de leefwereld van haar generatiegenoten. Twintigers en dertigers leven onder de druk
van de prestatiemaatschappij en van druk die ze
zichzelf opleggen. Hoe gaat zij zelf daar mee om?

Doornse Catechismus

De muzikale voorstelling ‘Alle 7 goed’ gaat over de
zeven werken van barmhartigheid. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Dirk Overbeek presenteren in zeven delen die werken voor
mensen van hier en nu. Daar komen ze: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden,
de gevangenen bezoeken, de vreemdeling herbergen, de zieken opzoeken en de doden begraven.
Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij
zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het
Adamskostuum bevalt hen doorgaans prima.

In een serie van vier avonden lezen we klassieke bijbelverhalen, waarbij we telkens uitstapjes maken naar hedendaagse romanfragmenten. Een ontdekkingstocht naar
de zeggingskracht van deze verhalen, juist voor wie niet
gelovig of kerkelijk is.

Tijd

11 december – ‘Burn-out en zingeving’

vrijdagavond 30 september, 25 november,
20 januari, 24 maart en 26 mei.
tijd
vanaf 19.30 uur
locatie
De Bron
opgave
mail naar: trouw.lezerscafe@gmail.com

Theatervoorstelling

Daarin benadrukt ze het belang van een meervoudig
perspectief, de kracht van diversiteit en inclusiviteit.
Waarden die ze vanuit haar Surinaamse cultuur, haar
opvoeding en haar levenservaringen meedraagt.

Data

Hij vertelt waarom hij besloot geen dieren meer te
eten. ‘Hoe ziet de persoonlijke kant van deze
maatschappelijke transformatie er uit? Wat waren
voor mij momenten waarop ik anders ging kijken
naar het eten op mijn bord? De afgelopen jaren
leerde ik een hoop bij over ‘de dieren op mijn bord’ en
na verloop van tijd voelde ik me zelfs verbonden met
deze wezens, op manieren die ik nooit had kunnen
voorzien.’

‘Alle 7 goed’

Vanaf 4 oktober is het weer mogelijk om iedere dinsdagavond mee te doen met de meditatie in de Jacobuskerk.
We beginnen met een korte ontspanningsoefening om de
geest wat meer tot rust te laten komen en na het voorlezen van een korte Bijbeltekst is er ruimte voor stilte. Voor
sommigen misschien een moment om tot rust te komen,
de woorden van de tekst nog door te laten werken of opmerkzaam te zijn met dat wat je bezig houdt. Het koor van
de kerk is een bijzondere ruimte om in stil te worden.

Er zijn in dit winterseizoen 5 of 6 avonden, onder leiding
van Jasper van der Horst. Ter voorbereiding wordt een
hoofdstuk uit een boek of een opiniërend artikel gelezen.

In deze voorstelling gaat Kirsten op zoek naar hoe
het misschien ook kan. Ze gaat hiervoor te rade bij
klassieke en hedendaagse schrijvers, filosofen en
religieuzen uit verschillende tradities. Wat hebben
zij ons vandaag te zeggen als het gaat om verdraagzaamheid, verbinding en vrijheid? Kunnen zij een
ander licht werpen? Kirsten gaat ‘het gesprek’ met
hen aan in speelse dialogen. Ervaringen uit haar
eigen leven worden aaneengeregen met verrassende verhalen en inzichten van deze ‘bronnen’.
Warm, wijs, kinderlijk eenvoudig soms, inspirerend
en hoopgevend.
Datum
Tijd
Locatie
Info/opgave

donderdag 27 oktober
19.30 uur
Vrijzinnig Assen
secretaris@vrijzinnigassen.nl

Leven met verlies, kwetsbaarheid
en veerkracht

Theatervoorstelling Michal

Gespreksgroep

De kunstenares Michal probeert om op het linnen haar
relatie met de mannen in haar leven vorm te geven:
haar vader Saul, haar broer Jonathan en Koning David,
die ze liefheeft. Maar ze vindt geen enkel schilderij goed
genoeg. Haar atelier slibt langzaam dicht met werk dat
nooit af komt. Geprikkeld door Jonathan, wordt ze gedwongen om haar grootste angst en bitterheid onder
ogen te zien.

Verlieservaringen grijpen
in. Het verlies van je
gezondheid, van je werk,
van je relatie, van een
naaste aan de dood of
aan het leven, van… verlies kan diep ingrijpen en
alles in een ander licht
plaatsen. Naast ruimte
voor uitwisseling staan
we ook stil bij hoe je
omgaat met kwetsbaarheid en littekens
die je opdoet door verlieservaringen en hoe
er weer veerkracht
kan ontstaan.
We lezen we een aantal fragmenten uit
het boek ‘Veerkracht. Spiritueel leven met een bijzonder
lichaam’, geschreven door de dominicanes Holkje van der
Veer (1960-2022). Ze werd geboren worden met het Marfansyndroom. Ze beschrijft hoe zij vanaf haar kinderjaren
met veerkracht met haar bijzondere lichaam leert omgaan.
Openharig schrijft ze ook over Gods aanwezigheid in haar
leven.
Aan de hand van dit boek, de vragen die zij stelt en een
andere deskundige op het gebied van verlies, Manu Keirse,
gaan we met elkaar in gesprek.
Locatie
Data
tijd
Begeleiding
info/opgave

Het Kompas, Smilde
drie middagen in oktober en november;
data in overleg
14.00-15.30 uur
ds. Diete Kits en ds. Anita Akkerman
ds. Diete Kits, predikant PG Bovensmilde en
ds. Anita Akkerman, ambulant predikant PG Smilde

Gedichtenavonden
In het najaar van 2022 verzorgt Peter van de Peppel op zijn
inspirerende wijze twee gedichtenavonden. De avonden
worden georganiseerd door de Werkgroep Woordkunst en
vinden plaats in de Adventskerk.
Insteek van de avonden is genieten van en leren over
gedichten. Doel van de Werkgroep is je via gedichten en
andere woordkunst bezinnen op het leven en het bereiken
en begrijpen van de ander. Daar sluiten de avonden bij aan.
Informatie over de nadere invulling volgt in het Kerkblad.

Tijd
Locatie
leiding
organisatie
Info
Opgave

najaar 2022, datum volgt via Kerkblad
wordt later bekend gemaakt
Adventskerk
Peter van de Peppel
Werkgroep Woordkunst
Corry van der Molen en Berta van der Kolk
Berta van der Kolk

Dankdaglezing

Onze ‘voetafdruk’ en
de dagelijkse inkopen

Exposities Adventskerk 2023
Opname van opzij
Tekeningen van Marcel Verbrugge en gedichten van
Marnix Niemeijer. Impressies rond een jonge vrouw die
aan psychoses lijdt. Achtereenvolgende exposities met
schilderijen van de Asser beeldende kunstenaars Henk ter
Horst, Simon Goverse en Peter Siebesma.

Datum/tijd
Locatie
kosten
info
Organisatie

Soefisme

Dat is de titel van
het studieverslag
dat ds. Peter van
de Peppel in 2019
schreef, maar dat
door de coronacrisis
onbesproken bleef.
Hij wil alsnog graag
op twee avonden
hierover met belangstellenden in gesprek
gaan.

Tijdens de lezing verkennen we diverse aspecten van het
Soefisme en maken we kennis met enkele oefeningen en
de sfeer van de daarbij gebruikte muziek. Het Universeel
Soefisme is een spirituele levenshouding die een antwoord
geeft op het verlangen van mensen naar geestelijke groei
en vrijheid. Het kan voedsel voor onze ziel zijn, dat mensen
helpt om het licht van hun ziel te ontdekken, hun ego te beteugelen en zich te richten op liefde, harmonie en schoonheid.

Het leven he
over kerk, gelo

Lezing

ik
en zin, maar

eft ge
wel

seculiere sam
g in een post
of en zingevin
de kerk
Popmuziek in

enleving en

Studieversla

Locatie
info
Leiding

Plaats
Tijd

26 januari
Ontmoetingshuis naast de kerk te Vries
15.00 uur/20.00 uur
Albert Weemstra

De jonge theoloog Alain Verheij is gefascineerd door de
actuele betekenis van Bijbelverhalen. In Geld en Go€d onderzoekt hij hoe mensen met hun geld omgaan en hoe we
de wereld mooier kunnen maken als we, onder andere van
de Bijbel leren, anders naar geld te kijken. De Bijbel blijkt
verrassend goede inzichten te bevatten. Welke dat zijn,
vertelt hij ons graag.

Lastige keuzes rond het
levenseinde
Rond het levenseinde heersen veel vragen. Het valt niet
mee om die vragen onder ogen te zien en/of er met naasten over te spreken, maar belangrijk is dat wel.
datum

Hoe kijken we aan tegen goede zorg als het einde nadert,
hoe gaan we om met vragen rond euthanasie, wat doet het
met ons dat er wordt gesproken over ‘voltooid leven’? En
hoe gaan we als gelovige mensen met dit soort vragen om?
Een avond met uitleg over deze zaken én ruimte voor
vragen en gesprek.
Bezichtigingstijden van alle exposities
vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur, op zondagmorgen rond
de diensten/morgengebeden van 10.00 uur, de maandelijkse kerkmuzikale diensten van Musica pro Deo op zondagmiddag 16.00 uur en tijdens de stiltemomenten op dinsdagen donderdagmiddag van 12.00-13.30 uur
locatie
meer info
organisatie

tijd
locatie
toegang
Opgave
Informatie

g augustus 2019

Peter van de

Het bezielde landschap
In oude religies werd de natuur beleefd als bezield door
goden en geesten. Dat veranderde door het christendom.
Maar toch bleef ook in het christelijke Westen de natuur
een middel waardoor de Schepper zich manifesteerde.
Landschapsschilders hebben vanaf de late middeleeuwen
dat ook proberen te verbeelden. En ook later, toen het
kerkelijke christendom niet veel invloed meer had op de
kunstenaars, verlangden zij ernaar om hun spirituele visie
uit te drukken in hun landschappen.

Advenskerk
Kerkblad en vredenoord-assen.nl
Kerk en Kunst Vredenoord

Wegwijzers

Het Oecumenisch Leerhuis Assen verzorgt in de
eerste maanden van het jaar een serie avonden
over onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak
van kerk en maatschappij. Dit jaar is het thema:
‘wegwijzers’.

Peppel

Datum
Tijd
locatie
Info/opgave

woensdag 16 en 23 november
20.00-22.00 uur
De Bron
ds. Peter van de Peppel
ds. Peter van de Peppel

Regelmatig geven mensen aan iets op papier te willen zetten voor hun afscheidsdienst. Maar dat doe je niet zomaar
even… We maken daar een begin mee. Eventueel plannen
we een tweede bijeenkomst.

dinsdag 7 februari
19.30 uur
De Bron
ds. Elly Veldman en/of Nicoline van de Peppel

Mediteren en Schilderen

Kick Bras schreef hier een boek over en hij zal hierover een
lezing geven. Hij legt de nadruk op de symbolistische kunst
tussen 1880 en 1940, met kunstenaars als Gauguin en Van
Gogh, Emily Carr en Jacoba van Heemskerk.

Vier keer een dinsdagmorgen lang met elkaar stil en creatief bezig zijn vanuit bijbels perspectief.

Wensen rondom de uitvaartdienst

Het nieuwe jaarthema van 2022/23 van de Werkgroep
Economie & Geloof is ‘Bewust inkopen’. Voorjaar dit jaar
vond al een leerzame avond plaats over duurzame opties
voor de uitvaart.

Voor het samenleven op aarde is gekozen voor het
uitgangspunt dat ieder mens, met zijn eigen religie of levensbeschouwing, waardevol is en een goddelijk vonkje in
zich heeft. De belangrijkste inspiratiebron voor deze vorm
van het Soefisme is de Indiase mysticus en musicus Hazrat
Inayat Khan, 1882-1927 (zie foto).
Datum
Tijd
Locatie
Info/opgave

donderdag 17 november
19.30 uur
Vrijzinnig Assen
secretaris@vrijzinnigassen.nl

We missen op veel terreinen van kerk tot en met politiek een perspectief dat uitzicht biedt en richting
wijst. We hebben het gevoel dat we op een kruispunt staan, maar dat we niet weten welke kant we
op moeten.
In het Leerhuis van 2023 gaan we op zoek naar
ideeën, gedachten en inspirerende mensen uit
heden en verleden die als richtingwijzers kunnen
functioneren.
Data
Tijd
Plaats
Informatie
Website

Aan de orde komen thema’s als bergen, lucht en water,
Eenheid met de kosmos. Het ‘Het bezielde landschap,
spiritualiteit in de schilderkunst’ zal ook te koop zijn.

nog niet bekend; deze zijn t.z.t. te lezen in
het Kerkblad en op de website.
19.45-22.00 uur
Opstandingskerk
Ina Nusselder
www.leerhuisassen.nl

Datum
Tijd
locatie
Info/opgave

Kunstklas van Nijlandsborg/GGZ
Expositie

Alfred Slomp verzorgt een interactieve lezing/workshop
onder het motto ‘God in de supermarkt’. Hij zal ons bewust
maken van de invloed die onze dagelijkse keuzes hebben.
Een avond om alvast in de agenda te zetten!

tijd
Locatie
kosten
Aanmelden

woensdag 2 november
19.30 uur
Opstandingskerk
vrij entree en vrije gift
secretaris-economieengeloof@pkn-assen.nl.
aanmelden kan nu al!

Tijd
locatie
Informatie
opgave

Donderdag 17 november
14.00-16.00 uur
De Bron
ds. Elly Veldman
ds. Elly Veldman
opgave noodzakelijk, i.v.m. de aanschaf van
het boekje (€5,75)

Gedichtendag 2023 in Vries
Het thema van de jaarlijse poëzieweek in januari is
‘Vriendschap’. Vriendschap: vrienden steunen, lachen,
luisteren, beleven, inspireren. Vrienden zijn een essentieel
deel van wie we zijn en worden. Ook poëzie kan je vriend
zijn. Gedichten helpen ons om vreugde en verdriet te delen,
om die gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf geen
woorden hebt.

We gebruiken het boekje Wensen rondom de uitvaartdienst, waarin u teksten, liederen en muziek kunt noteren.
Ook is er ruimte voor meer persoonlijke notities, waarover
u met familie in gesprek kunt gaan.
Datum

Datum

woensdag 8 maart (Biddag)
19.30 uur
Ontmoetingshuis naast de kerk te Vries
Gratis
niet noodzakelijk.
ds. Bert Altena

Oecumenisch Leerhuis Assen

In het eerste deel en op
de eerste avond komt
de ontwikkeling op het
gebied van geloof en
ongeloof in onze samenleving ter sprake.
Op de tweede avond gaat het over vragen rond het gebruik
van popmuziek in de kerk. De tekst van het studieverslag
kan opgevraagd worden bij ds. van de Peppel.
Data

Datum

Geld en Go€d

Gespreksavond

voorjaar 2023, zie t.z.t. het Kerkblad
Adventskerk
Kaarten in de hal van de kerk: €12,–
Jongeren t/m 18 jaar gratis toegang
Kerkblad en vredenoord-assen.nl
Kerk en Theater Vredenoord

Het leven heeft geen zin,
maar ik wel

Er is ook plaats voor uw eigen inbreng. Neem een mooi
gedicht mee, of uw eigen gedicht en draag het voor.
Zo beleven we een mooie middag en avond rondom mooie
gedichten.

info/opgave

Opening
Elke expositie wordt op een nader te bepalen zondagmiddag om 16.00 uur geopend met een toelichting op het werk,
muziek en een goed glas.

Gaat het over David, die haar heeft achtergelaten? Gaat
het over God die ze niet meer in de ogen kan kijken?
Wat belemmert haar in het werk?
Langzaam wordt duidelijk waar Michal tegen vecht.

Tijd
datum

‘Ik zoek, in elke schets, in elk portret, in elk schilderij.
Ik zoek, maar vind hem niet’

We beginnen de ochtenden met stilte, muziek en een gedicht. Zo ontspannen we ons en komen tot rust.
Vanuit die innerlijke ruimte gaan we een schildering
maken: ons overgeven aan het papier of doek, het penseel
en de verf. Zo proberen we te ervaren wat de verhalen en
teksten voor ons betekenen en leven we samen bewust
toe naar een verbeelding hiervan.

datum/tijd
Opening
Locatie

november en december
op nader te bepalen datum, met toelichting op
het werk, muziek en frisse dranken
Adventskerk

Rioolwaterzuivering in Assen
Bedrijfsbezoek

Eerder wegens corona geannuleerd.
Ervaring met mediteren of schilderen is niet nodig: wie zin
heeft wordt van harte uitgenodigd om dit te komen proberen! Wij zorgen voor al het materiaal.

Data

Op donderdag 26 januari is het Gedichtendag.
In Nederland en Vlaanderen bruist het van de poëtische
activteiten. Zo ook in Vries.Er zijn twee bijeenkomsten:
15.00 uur en 20.00 uur, met gelijke inhoud. Ds. Peter van de
Peppel is groot liefhebber en kenner van de poëzie. Hij leest
met ons gedichten bij het thema Vriendschap en licht ze toe.

donderdag 30 maart
14.30 uur
Vrijzinnig Assen
secretaris@vrijzinnigassen.nl

tijd
Locatie
Kosten
Leiding
Opgave
extra

dinsdag 14 en 21 febr., 7 en 14 maart
10.00 uur-12.00 uur
Opstandingskerk
€30 (voor het materiaal)
Marian Koster en Auckjen Ridderbos
Marian Koster
maximaal 10 deelnemers

Datum
info

Voorjaar 2023
zie de berichtgeving via Kerkblad en
websites

											
namen,
telefoonnummers, e-mailadressen, locaties

Adressen voor informatie en eventueel opgave
ds. Anita Akkerman 		
06 302 856 49

stadspredikantassen@gmail.com

www.pkn-assen.nl
www.dedrieklankassen.nl
www.vredenoord-assen.nl

ds. Bert Altena		

predikant@pkn-vries.nl

www.jozefkerk-assen.nl

Esther Bijma 		

esther@abijma.nl

www.sionsgemeente.nl
www.vrijzinnig.nl/assen

ds. Jan Bos

06 122 565 88

janbos40@hetnet.nl

ds. Douwe Geertsma

06 423 231 85

geertsma@dedrieklankassen.nl

ds. Anita van der Heide

06 384 061 21

Jasper van der Horst		
Annelies Haijtink

dietekits@gmail.com

Berta van der Kolk

06 418 551 00

Marian Koster

(0592) 858 353

marian.koster@home.nl

ds. N.F.L. de Leeuw

(0597) 612 715

nfl.de.leeuw@solcon.nl

Ali van Mechelen

06 420 890 13

ali.engberts@ziggo.nl

Inge Meinardi

(0592) 460 618

Corry van der Molen

06 220 651 78

Anne Nienhuis

www.pkn-smilde.nl
www.pkn-vries.nl

06 231 897 98

Reinder van der Molen		

www.jacobuskerkrolde.nl
www.hoogersmilde.protestantsekerk.net

voorganger@vrijzinnigassen.nl

ds. Diete Kits		

www.bovensmilde.protestantsekerk.net

www.zin-in-zondag.nl

vanderkolktoussaint@hetnet.nl

musicaprodeo@vredenoord-assen.nl
corry.vandermolen@ziggo.nl
reinder.vandermolen@gmail.com

(0592) 310 504, 06 536 204 30

ds. Helène van Noord		

h.van.noord@planet.nl

Ina Nusselder

(0592) 350 376

leerhuisassen@outlook.com

Martien de Pauw

06 42 12 78 66

m.depauw@kpnmail.nl

Nicoline van de Peppel

(0592) 344 912

nicolinevandepeppel@ziggo.nl

ds. Peter van de Peppel

(0592) 344 912

peppel10@ziggo.nl

Auckjen Ridderbos

(0592) 350 504

auckjen.ridderbos@zonnet.nl

ds. Lucas Tiesinga

06 113 906 09

lucas.tiesinga@ggzdrenthe.nl

ds. Elly Veldman

06 187 613 66

veldman@dedrieklankassen.nl

Albert Weemstra

(0592) 544 268

aweemstra@gmail.com

De diverse locaties
Adventskerk

Lindelaan 49

9403 MA Assen

De Ark

Smalgroon 2

9402 NW Assen

De Bron

Einthovenstraat 28

9402 CE Assen

Jacobuskerk

Kerkbrink 5

9451 AL Rolde

Jozefkerk

Collardslaan 2A

9401 GZ Assen

Het Kompas

Veenhoopsweg 12B

Ontmoetingshuis Vries

Oude Rijksweg 2

Opstandingskerk

Wilgenbeemd 2

Auckjen Ridderbos

Frambozenhof 14

9408 BL Assen

deponeren in de

Tichelhoes

Hunebedweg 13A

9451 AP Rolde

daartoe bestem-

De Vijverhof

Vredeveldseweg 75

9404 CC Assen

Vrijzinnig Assen

Selma Lagerlöfweg 5

9406 KB Assen

9422 AA Smilde
9481 BD Vries
9403 MA Assen

Koffie en thee zijn gratis, wel willen u
vragen om een bijdrage ter dekking van de
kosten van de consumpties.
Deze bijdrage kunt u

de bus.

Samenstelling: Kerkelijk Bureau Protestantse Kerk Assen – Ontwerp en opmaak: AlbertsKleve BNO, Assen – 2022-08

Stadspredikant ds. Bert Altena

acakkerman1@gmail.com

Kerken en (wijk)gemeenten

