INSPIRERENDE BRONNEN

De gezamenlijke kerken van Haarlem-Schalkwijk nodigen u van harte uit om deel te nemen
aan een aantal activiteiten die in het voorjaar van 2019 worden georganiseerd in de wijk.
Inspiratie om de hoek!
Alle avonden zijn vrij toegankelijk. Collecte bij de uitgang.

Agenda voorjaar 2019
Dinsdag 29 januari
: God in de supermarkt
Woensdag 20 februari : Away from her
Woensdag 13 maart
: Taxi Teheran
Woensdag 10 april
: Nu of nooit
Woensdag 8 mei
: Kerk en geloof
Adresgegevens in Haarlem: Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4
Moeder van de Verlosserkerk
Professor Eijkmanlaan 48
Apostolisch genootschap
Laan van Berlijn 254
Contact:
inspirerendebronnen@gmail.com

Dinsdag 29 januari 2019
Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

God in de supermarkt
Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp geven een workshop over
het verkennen van de keuzes die we in de supermarkt maken.

Het is vast herkenbaar: Koop je dat ministukje vlees voor de hoofdprijs of toch
maar die kiloknaller waarmee je voor de hele week klaar bent?
Biologische boontjes uit Egypte of gewone boontjes uit Nederland?
En dan die dure chocoladereep of de reep die ook lekker is maar wel de helft
goedkoper? Denk je aan de boer? Aan het dierenwelzijn? Aan het milieu?
Aan jezelf: je geld, je gezondheid?
Om dat soort dilemma's gaat het in de workshop "God in de supermarkt",
die georganiseerd wordt in samenwerking met Vorming en Toerusting Haarlem-Centrum.
Arjan en Alfred zijn al vanaf hun studententijd geraakt door onrecht en de pijn
van de medemens, natuur en dier. Ze willen hier graag iets aan doen en denken
dat we in de supermarkt op een praktische wijze een bijdrage kunnen leveren aan
een betere wereld. Laten we samen een klein stapje zetten op deze avond!

Woensdag 20 februari 2019
Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

Away from her
Een Oscar-winnende film met Julie Christie

Grant en Fiona zijn al lang getrouwd. Ze zijn samen ouder geworden en leiden
een comfortabel leven op het platteland. Tot Fiona plotseling problemen krijgt
met haar geheugen. Ze blijkt Alzheimer te hebben.
Vastbesloten om Grant niet op te zadelen met haar problemen, laat ze zich opnemen
in een rusthuis. Terwijl haar geheugen steeds verder achteruitgaat wordt ze verliefd
op Aubrey, een andere patiënt.

Woensdag 13 maart 2019
Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

Taxi Teheran
Film over het Iran van de 21e eeuw

Regisseur Jafar Panahi rijdt vermomd als taxichauffeur door de levendige
en kleurrijke straten van Teheran. Met een kleine verborgen camera op het
dashboard filmt hij de openhartige passagiers terwijl hij ze interviewt.
Het resultaat is een komische, maar ook aangrijpende schets van het dagelijks
Leven in de Iraanse hoofdstad. Panahi, die vele filmprijzen won, maar in eigen
land persona non grata is, ontwijkt door zijn manier van filmen de regels
van censuur die in zijn land gelden

Woensdag 10 april 2019
Aanvang 20.00 uur Apostolisch Genootschap

Nu of nooit
Lezing door Dr. Ad van Nieuwpoort predikant in Bloemendaal en Overveen
auteur van diverse boeken

Je bent nooit ergens voor niets. Dat is wat het Bijbelboek Ester ons leert.
Het is geschreven om mensen een hart onder de riem te steken. Voor wie
door machteloosheid is bevangen, wil dit boek een aansporing zijn om
te vertrouwen, om op te staan en het er niet bij te laten zitten. Want niets
is onmogelijk, laat dit eeuwenoude Bijbelboek zien. Ga het aan en zoek
de rol die voor jou is weggelegd in dit leven.
Zijn boek “Nu of nooit” laat zien wat dit oude geschrift vandaag voor ons
kan betekenen. Wie zich mee wil laten nemen door de actualiteit van het
boek Ester, kan aan dit boek zijn of haar hart ophalen.
Ter voorbereiding op deze lezing is er voor belangstellenden de gelegenheid
om op twee avonden dit boek in gedeeltes vast te bespreken. Op 27 maart
en 3 april in de Ontmoetingskerk, van 20.00 uur tot 21.30 uur. Begeleiding
ds. Jan van Aller.

Woensdag 8 mei 2019
Aanvang 20.00 uur in de Moeder van de Verlosserkerk

De kerk zijn we kwijt, maar God niet
Lezing door Stijn Fens, journalist met een vaste rubriek in Trouw

De kerken van zowel Protestantse als Katholieke huize hebben het moeilijk.
Het verdwijnen van de verzuiling en de toename van het individualisme en
de autonomie van de mens hebben ertoe geleid dat steeds minder mensen
de gang naar de kerk maken. Velen zijn van de kerk verwijderd geraakt, maar
zijn ze ook hun geloof kwijtgeraakt? Is de kerk nog nodig en gaat de traditie
verloren als de kerk niet meer aanwezig is?
De lezing is gebaseerd op een artikel in Trouw over het spanningsveld tussen
kerk en geloof, met als titel: ”Ze zijn hun kerk kwijt, maar niet hun geloof”.

