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Aanmelding 

 
Het is niet nodig u vooraf aan te melden voor de activiteiten, 

behalve als daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. 

 

Namens de Stuurgroep Vorming en 

Toerusting, 

Liesbeth Patist-Dupon 
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Voorwoord 
 

‘Onderzoek alles en bewaar het goede’ schreef de apostel Paulus aan 

de christenen van Thessaloniki (1 Tes. 5,21). Met dit motto in 

gedachte is de Stuurgroep Vorming & Toerusting Regio Zaanstreek 

aan de slag gegaan om voor seizoen 2019-2020 een programma 

samen te stellen. U vindt hierin dus een aantal vertrouwde 

activiteiten, zoals Meditatief schilderen en Geloven nu.  

 

Ook Zin in Film gaat door. Net als de afgelopen jaren zijn kunnen we 

vanwege de licentie voor het vertonen van films in het boekje alleen 

datum en plaats opnemen. Maar wees gerust: het lukt de inleiders 

altijd een mooie en boeiende film uit te kiezen. 

 

Het ‘onderzoeken’ waarover 

Paulus spreekt komt op 

verschillende momenten aan bod. 

We beginnen het seizoen met een 

inleiding over de Joodse Grote 

Verzoendag, met daaraan 

gekoppeld de vraag wat 

begrippen als verzoening en 

vergeving betekenen. 

 

Kok Klever leest met u teksten 

van Dag Hammarkjöld, de tweede 

secretaris-generaal van de 

Verenigde Naties. Geloof en 

spiritualiteit vormden een belangrijke inspiratiebron voor diens 

vredeswerk.  

 

Stan Baars neemt u mee op een filosofische ontdekkingsreis naar wat 

‘waar’ en ‘waarheid’ is – een hele uitdaging in deze tijd van 

relativering en ‘fake news’. Een ander kenmerk van onze tijd is dat 

we geneigd zijn alle dagen te vullen met activiteiten, van gluren op 

de smartphone tot na werktijd de ladder op om de goot te schilderen. 
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Daarom gaat de presentatie van Tineke de Lange over de sjabbat, de 

wekelijkse Joodse rustdag.  

 

Andere vertrouwde en tegelijk onbekende thema’s die dit jaar 

langskomen zijn de geloofsbelijdenis, toegelicht door Ko 

Schuurmans, en de verering en verbeelding van Maria, waarover 

Vera Schneijderberg u meer zal vertellen.  

 

 

We wensen u een goed, gezond en leerzaam jaar toe, en net als in 

2018-2019 met oog voor elkaar en voor ‘de ander’. 

 

Vriendelijke groet, 

de Stuurgroep Vorming & Toerusting Zaanstreek 
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Gesprek bij de koffie 

 
Op de eerste donderdag van 

september beginnen we weer 

met het ‘gesprek bij de 

koffie’. Dit seizoen gaan we 

de brieven van de Apostel 

Paulus lezen.  

 

Je hoort vaak verzuchten: 

’die moeilijke Paulus”. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. 

Als ‘geletterde Jood’, stond hij tussen de sjoel en de kerk.  Volgens 

sommigen bouwde Paulus de christelijke wereldkerk op, volgens 

anderen verkwanselde hij de oorspronkelijke joodse boodschap van 

Jezus. In elk geval maakte vooral Paulus van de Joodse 

Jezusbeweging een gemengd Joodse en niet-Joodse gemeenschap.  

 

Dit gegeven maakt het voor de huidige katholieke gelovigen niet 

gemakkelijker. Temeer daar de ‘lerende kerk’ voor velen verleden 

tijd lijkt te zijn. Desalniettemin proberen we tijdens het gesprek bij de 

koffie belangrijke onderdelen van de brieven van de Apostel Paulus 

helder te krijgen. 

 

Indien u wenst mee te doen, gaarne aanmelden. Dan ontvangt u de te 

bespreken tekst in uw brievenbus. Wilt u zich niet vastleggen, dan 

ligt de tekst op de zondag vóór de eerste donderdag van iedere maand 

ook op de boekenplank in het Achterschip van de Maria 

Magdalenakerk in Wormer. Er is gekozen voor elke eerste donderdag 

van de maand om 10.00 uur 

 

 

 

 

Datum:  5 september, 3 oktober, 7 november 5 december  

Plaats:  Het Achterschip, Maria Magdalenakerk, Wormer 

Aanmelden: Ben Commandeur 
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Meditatief schilderen 
 

Bij meditatief schilderen wordt er meestal 

vanuit een gedicht of een verhaal uit een 

boek gewerkt. Daarbij is het belangrijk het 

denken los te laten en je handen te laten 

leiden. 

Het schilderen is een proces dat je in staat 

stelt om dicht bij je innerlijk te komen en van je inzichten te leren. 

 

Het gaat niet om een fraaie schildering maar belangrijk is het 

ontstaansproces Niet simpel is het moment te bepalen wanneer je 

ophoudt: het leren loslaten op het juiste moment. Een proces 

waarmee we in het dagelijkse leven regelmatig worden 

geconfronteerd.Het meditatief schilderen is in groepen het meest 

interessant omdat we ook veel van elkaar leren. 

 

Dit jaar zijn de inleiders weer: Marian 

Neeft en Coby Huijpen. 

Voor de materiaalkosten betaalt u per 

keer € 2,50. 

 

Er is gekozen voor de eerste vrijdag van 

de maand van 13.30 -16.00 uur. 
 

 

 

 

 

Data 2019: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december; 

Data 2020:  3 januari,7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni 

Dag:  Vrijdag 

Tijd:  Van 13.30 tot 16.00 uur 

Plaats: Het Achterschip, Maria Magdalenakerk, Wormer  

Aanmelden: Liesbeth Patist 
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Geloven Nu 
 

Ook het komende seizoen 

gaan we weer met elkaar in 

gesprek aan de hand van de 

Geloven Nu reeks.Een 

landelijke methode, waarbij 

een Bijbeltekst leidraad is. 

Andere onderwerpen zijn 

echter ook mogelijk. 

Wanneer deelnemers vanuit 

hun persoonlijke behoefte 

een andere Bijbeltekst willen 

bespreken is hier natuurlijk ruimte voor. 

 

Er is geen leeftijdsgrens, dus iedereen die geïnteresseerd is in de 

Bijbel, is van harte welkom! Indien mogelijk krijgen de deelnemers 

ter voorbereiding achtergrondinformatie thuis via de mail. 

 

 

Tijdens het gesprek proberen we erachter 

te komen, wat de tekst met ons doet, 

waarbij je van elkaar kunt leren om zaken 

eens op een andere manier te bekijken. 

Er is gekozen voor de vierde dinsdag van 

de maand van 20.00-21.30 uur 
 

 

 

 

Data 2019: 24 september, 22 oktober, 26 november;  

Data 2020: 28 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei                

Dag:  Dinsdag   

Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk,  

                      Snuiverstraat 2, Krommenie 

Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben Commandeur. 

Aanmelden: Liesbeth Patist 
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Zin in Film 

 

Dit seizoen hebben we zes mooie films 

voor u uitgekozen voor ons project ‘Zin 

in Film’. 

Een aantal verhalen met inspirerende en 

ontroerende fragmenten. De films 

worden onder het genot van een drankje 

nabesproken.Dit is niet verplicht, maar 

het is natuurlijk altijd interessant om je 

wat meer te verdiepen in het verhaal van 

de film. 

 

 

Op de filmavonden wordt door de begeleiders vaak ook extra 

informatiegegeven over de inhoud. Dingen die je in eerste instantie 

misschien niet uit het verhaal zou halen, maar die je toch een dieper 

inzicht kunnen geven in de motivaties van de regisseur. 

Wanneer u meer informatie over een film wilt hebben kunt u dat per 

e-mail opvragen, of let op de mededelingen in de parochiebladen. 

Datum:  Woensdag 30 oktober 2019, 14.00 uur          

Plaats: O.L.V. Geboortekerk, Marktstraat 4,     

 Wormerveer       

Nabespreking:   Liesbeth Patist 
 

 

Datum: Zaterdag 16 november 2019 om 20.15 uur 

Plaats:  Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, 

Snuiverstraat 2, Krommenie  

Nabespreking:  Matthé Bruijns 

 

Datum: Vrijdag 17 januari 2020, 20.15 uur 

Plaats:  Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, 

Snuiverstraat 2, Krommenie  

Nabespreking:  Tineke de Lange 
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Datum:  Woensdag 19 februari 2020, 14.00 uur 

Plaats:  O.L.V. Geboortekerk, Marktstraat 4,     

 Wormerveer       

Nabespreking:  Liesbeth Patist 
 

 

Datum:  Donderdag 5 maart 2020 om 20.00 uur 

Plaats:  Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, 

Snuiverstraat 2, Krommenie  

Nabespreking:  Ko Schuurmans 
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Aanmeldingsinformatie 

 

Liesbeth Patist-Dupon 

Roerdompstraat 6 

1531 XH Wormer 

 075 642 1111 

 
    liesbethpatist@hotmail.com 

    stuurgroepvent@gmail.com 
commandeur194@gmail.com 

 

Bij bovengenoemde e-mailadressen en telefoonnummer kunt u zich 

aanmelden en informatie opvragen. 

U wordt genoteerd voor de gewenste activiteiten. 

 

Als u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd bellen, of per e-mail vragen 

stellen. 

Vermeld dan a.u.b. bij het onderwerp: 

V & T Programma. 

Wij zorgen voor een snelle reactie. 

 

Voor de activiteiten kunt u zich aanmelden bij 

Liesbeth Patist  075 642 11 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liesbethpatist@hotmail.com
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Ik geloof in God de almachtige Vader... 
 

Dat zeggen of zingen we wanneer onze traditionele geloofbelijdenis 

klinkt tijdens een viering op zondag in de kerk.  

Maar wat zeg je dan eigenlijk?  

Wat betekenen die woorden?  

En er volgen nog meer woorden en uitspraken die vragen kunnen 

oproepen of moeilijk te begrijpen zijn. Is dat de reden dat we graag 

kiezen voor een meer eigentijdse geloofsgetuigenis in plaats van de 

aloude geloofsbelijdenis?  

 

 

 

Begrijpelijk en het kan 

natuurlijk, maar we 

kunnen ons ook gaan 

verdiepen in die oude tekst 

om te ontdekken wat er nu 

mee bedoeld wordt, wat de 

woorden wel én niet 

betekenen.  

 

Wie weet gaan we ontdekken dat wanneer je het stof van die 

oude woorden wegblaast, zij verrassend eigentijdse 

zeggingskracht blijken te hebben.  

Daarom een avond onder leiding van Ko Schuurmans over het 

ontstaan en de betekenis van onze christelijke 

geloofsbelijdenissen.  

 
 

 

Datum: Donderdag 31 oktober  

Tijd:      20.00 uur 

Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk,       

                 Snuiverstraat 2, Krommenie 

Inleider:  Ko Schuurmans 
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Stilte, roeping en overgave: 

de spiritualiteit van Dag Hammarskjöld 
 

 

Leven met als doel 'geleefd 

te worden' door de 

verbinding met God.'  Zo 

lezen we in het dagboek 

'Merkstenen' dat hij na een 

tragisch vliegtuigongeluk in 

1961 naliet.  Als secretaris-

generaal van de Verenigde 

Naties zette Hammarskjöld 

zich volledig in voor de taak 

waartoe hij geroepen was. 

Dat hij tegelijkertijd als diepgelovig mens zijn zieleroerselen aan het 

papier toevertrouwde was slechts een enkeling bekend. 

 

Na zijn dood werden deze aantekeningen gebundeld en uitgeven en - 

inmiddels - veelvuldig vertaald.  

 

Deze avond lezen we samen enkele van zijn teksten en proberen we 

in- en mee te voelen wat hem bewoog. Ook bekijken we de 

stilteruimte die Hammarskjöld destijds in het gebouw van de VN 

heeft ingericht, het raam dat Chagall na zijn dood voor hem gemaakt 

heeft. Ook zal het 'Alle Menschen werden Brüder' niet ontbreken.   

Kortom, u krijgt een kennismaking met een gelovig en bewogen 

mens uit de twintigste eeuw.  

 

Datum: Dinsdag 5 november  

Tijd:  20.00 uur 

Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk,  

 Snuiverstraat 2 

              Krommenie 

Inleider:  Kok Klever 
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Het feest van verzoening – verzoening een feest? 
 

De belangrijkste dag in het Joodse liturgisch jaar is opmerkelijk 

genoeg geen dag van grote feesten en lekker eten, maar van inkeer en 

vasten: Jom kipoer, in het Nederlands bekend als Grote Verzoendag. 

 

Waarom? Omdat Grote Verzoendag gaat om het besef dat wij 

mensen fouten maken in onze relatie tot God en onze medemensen. 

Die fouten onder ogen zien en daar consequenties uit trekken, 

daarover gaat Grote Verzoendag. 

 

Op deze avond 

hebben we het 

natuurlijk over 

de Bijbelse 

oorsprong en 

de 

indrukwekken

de liturgie van 

Grote 

Verzoendag.  

 

 

 

We buigen ons ook over de thematiek van dit feest.  

Wat bedoelen we met begrippen als vergeving en verzoening?  

Wat bedoelen Joden met tesjoeva, ‘inkeer’?  

Wat maakt vergeving en verzoening soms zo moeilijk?  

Waar komen de Joodse en christelijk uitleg van verzoening overeen, 

waar leggen Joden en christenen eigen accenten? 

  

 

 

Datum: Dinsdag 19 november  

Tijd:  20.00 uur  

Plaats: Pastorie Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam           

Inleider: Tineke de Lange 
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Wanneer zeggen wij dat iets waar is, en bestaat 

waarheid wel? 

 
In deze tijd, lijkt het wel, wordt wat waar is steeds 

meer verdraaid. Inzichten, ook van 

wetenschappers, gelden slechts als ‘meningen’, 

waar je ongefundeerd best iets anders tegenover 

mag zetten.  

Stan Baars gaat aan de hand van de filosofie 

proberen aan te tonen dat waarheid wel degelijk 

bestaat. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het 

moeilijk is te bepalen wanneer iets waar is. Noemen wij iets waar 

omdat wij het met het blote oog zo zien? Omdat wij het zo voelen? 

Omdat ons beeld steunt op instrumenteel ‘correct’ vastgestelde 

waarneming? Of noemen we iets ‘waar’ als wij het gehoord hebben 

van een autoriteit of als het in de praktijk werkt? 

Maar hoe zit het dan met het gebroken rietje in 

een glas water; is het rietje echt gebroken of is er 

enkel sprake van vertekening? En een voorbeeld 

uit de wetenschap: stond de ster van Einstein 

inderdaad op een verkeerde plek, zoals velen van 

zijn tegenstanders beweerden? Of had Einstein 

gelijk met zijn veronderstelling dat lichtstralen 

van dit hemellichaam werden afgebogen onder 

invloed van de zware massa van onze zon? U merkt het, deze avond 

wordt er één voor fijnproevers, filosofen én theologen. In laatste 

instantie kan, ook in het betoog van Stan, de vraag naar de Schepper 

immers niet uitblijven. Want Deze is, zo zeggen wij, de grond van 

alle waarheid en de Waarheid. De avond bestaat uit een voordracht 

voor de pauze en daarna, naar wij hopen, een levendige discussie. 

 

Datum: Dinsdag 11 februari 2020  

Tijd         20.00 uur 

Plaats:  Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, 

  Snuiverstraat 2, Krommenie         

Inleider: Stan Baars 
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De dag waarop wij staken: over de sjabbat 

 
 

Wat is het meest bijzondere van het 

jodendom? Waarschijnlijk de sjabbat, de 

wekelijkse rustdag. 

 

De sjabbat betekent meer dan een dag niet 

hoeven werken. Het is een dag met een 

spirituele betekenis, een dag om je af te 

vragen wat het betekent om Jood, en 

algemener: om mens te zijn. Niet voor 

niets wordt de sjabbat al genoemd in het 

scheppingsverhaal in Genesis 1.  

 

Tijdens deze presentatie komt de Bijbelse oorsprong van de sjabbat 

aan de orde en de betekenis die deze dag door de eeuwen heen 

gekregen heeft. We bekijken hoe de sjabbat thuis en in de synagoge 

wordt gevierd en welke rituelen, woorden en symbolen daarbij horen. 

Tenslotte gaan we in gesprek over de vraag wat de sjabbat ons als 

niet-Joden in onze tijd kan leren. Wat betekent het om een dag in de 

week niet vol te proppen met allerlei activiteiten? En hoe gaan wij als 

katholieken om met onze zondag, die we te danken hebben aan de 

sjabbat?  

 

 

 

 

 

 

Datum:  Dinsdag 3 maart 2020 

Tijd:  20.00 uur  

Plaats:  Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk,  

  Snuiverstraat 2, Krommenie         

Inleider:  Tineke de Lange 
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Maria lezing 

“zie daar, uw moeder” (Joh. 19,26) 

 
Met deze woorden, door Jezus aan het eind van 

zijn aardse leven uitgesproken,is Maria al 

eigenlijk tot moeder van de Kerk 

benoemd.Tijdens het Tweede Vaticaans 

Concilie heeft Maria de titel ‘Moeder van de 

Kerk’ gekregen. En sinds het Tweede Vaticaans 

concilie wordt de moeder van God gedurende 

het liturgisch jaar ook bijzonder vereerd. 

Bijvoorbeeld op Maria Lichtmis (2 februari.), de 

gedachtenis van O.L. Vrouw van Lourdes (11 

februari), het feest van Maria ten 

hemelopneming (15 augustus).  
 

 

In de loop der tijd is Maria 

op verschillende plaatsen 

in de wereld verschenen. 

Of hebben mensen 

visioenen in bepaalde 

plaatsen gehad. Deze 

plaatsen zijn vaak 

uitgegroeid tot bedevaartsoorden.Enkele van deze plaatsen, 

waaronder Parijs, Covodonga, La Salette en Fatima heb ik tijdens een 

reis bezocht waarvan ik foto’s en de daarbij achterliggende verhalen 

met u wil delen. En wie weet kunnen we nog wat dieper ingaan op 

Maria’s medewerking aan onze verlossing.  

 

 

 

Datum:  Donderdag 14 mei 2020 

Tijd:  20.00 uur  

Plaats:  Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft 

Inleider: Vera Schneijderberg 
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Cursussen buiten de Zaanstreek 

 

 

Vindt u in dit programma van de Stuurgroep Vorming & Toerusting 

niet wat u zoekt, kijk dan eens in een andere regio. 

 

 

De Blauwe Décade 

 

Bent u op zoek naar verstilling en individuele vrijheid, dan is 

misschien ‘De Blauwe Décade’ in Alkmaar iets voor u. U vindt daar 

o.a. cursussen op het gebied van icoonschilderen, meditatievormen, 

workshops, trainingen, lezingen. Ook worden er regelmatig retraites 

gehouden.  

   Frieseweg 10 

   1823 CD Alkmaar  

  

  072-561 1053 

  stichtingdeblauwedecade@gmail.com 

   www.deblauwedecade.nl 

 

  

mailto:stichtingdeblauwedecade@gmail.com
http://www.deblauwedecade.nl/

