INSPIRERENDE BRONNEN

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

Agenda najaar 2019
Woensdag 18 september : Veranderende kerk
Woensdag 23oktober
: Kick Bras
Woensdag 6 november : Vertel Theater
Woensdag 20 november : Tent of Nations
Adresgegevens in Haarlem: Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4
Moeder van de Verlosserkerk
Professor Eijkmanlaan 48
Apostolisch genootschap
Laan van Berlijn 254
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerksplein 36
Contact:
inspirerendebronnen@gmail.com

Woensdag 18 september 2019
Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

Andere vormen van kerkzijn
Drie jonge theologen, Tom de Haan, Nadia Kroon en Peter van der Beek, over anders
kerkzijn.
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Tom de Haan, stadsdominee in Haarlem, stelt dat de brieven van Paulus aan de vroege kerkjes
in de eerste eeuw al vol staan met allerlei dingen die anders en beter moeten. Dat de kerk
anders moet, is dus bepaald niet nieuw. Voor je ’t weet gaan namelijk allerlei
maatschappelijke verhoudingen ook binnen de kerk gelden en daar was de kerk nou juist niet
om begonnen. Gods verbond met mensen loopt niet via status en macht, maar door liefde en
kwetsbaarheid. Als we de kerk dus anders willen, is dat dus niet omdat we het kerkelijk
bedrijf succesvoller willen maken, maar juist om dichter bij ons eigen geloof en onze
dankbaarheid voor de schepping te komen. Alleen dan zullen mensen kunnen ontdekken dat
er in de kerk iets bijzonders gebeurt. Misschien lukt het om op deze avond iets te benoemen
wat in die voortdurend veranderende kerk nou juist hetzelfde moet blijven, zodat we als
mensen kunnen groeien en veranderen.

Nadia Kroon is missionair pastor in de Grote of Sint Bavo kerk en zuster Augustinus in
klooster Casella in Hilversum. Het klooster heeft een gastenverblijf waar jaarlijks ruim 600
jongvolwassenen komen voor rust, stilte en reflectie. Tijdens deze avond vertelt ze hoe ze de
inspiratie van het kloosterleven inbrengt in haar werk in Haarlem (en vice versa) en hoe
iedereen rust kan vinden in het drukke stadsleven.

Peter van der Beek is sinds juni 2019 jeugdpastor bij de Protestantse Gemeente Haarlem,
vanuit de Ontmoetingskerk. Een klein decennium is hij als professional werkzaam in het
kerkelijk jeugdwerk, zowel binnen als buiten de kerk. Van het inhoud en vorm geven van het
reguliere jeugdwerk bij de Kloosterkerk in Den Haag tot het participeren in pioniersplek
Windkracht3pt0 in Noordwijk. Vanavond deelt hij met ons zijn ervaringen met nieuwe
vormen van kerkzijn.

Woensdag 23 oktober 2019
Aanvang 20.00 uur Apostolisch Genootschap

Spiritualiteit en kunst
Kick Bras bespreekt zijn boek “Het bezielde landschap”.

Kick Bras is theoloog en kenner van kunst en mystiek. Zijn nieuwste boek, nog maar net een
paar maanden geleden geschreven, is getiteld “Het bezielde landschap”. In dit boek bespreekt
hij landschappen van bekende kunstenaars als Willem Turner, Vincent van Gogh en Anselm
Kiefer. Hoe gaven zij vorm aan het bezielde landschap? Kick Bras zal aan de hand van
afbeeldingen uit zijn boek met ons in gesprek gaan over de combinatie van spiritualiteit en
kunst.

Woensdag 6 november 2019
Aanvang 20.00 uur in de Nieuwe Kerk

Het kleine meisje van meneer Linh
Door het Muzikaal VertelTheater.

Het verhaal begint in Vietnam. Meneer Linh vlucht na een bombardement samen met zijn
kleindochter het land uit. Na een lange boottocht komen ze aan in een Franse havenstad, waar
ze onderdak vinden in een asielzoekerscentrum. Daar vindt een bijzondere ontmoeting plaats.
Een verhaal over ontheemd zijn, vriendschap, schuld en hoop. Gebaseerd op de gelijknamige
novelle van Philippe Claudel.
Spel
: Thea Rijsewijk
Dwarsfluit
: Ric Stokes
Regie
: Henk Kleinmeijer
Let op: deze voorstelling vindt plaats in de Nieuwe kerk, Nieuwe Kerkplein 36
Haarlem-Centrum.

Woensdag 20 november 2019
Aanvang 20.00 uur in de Moeder van de Verlosserkerk

Tent of Nations
Lezing door Meta Floor. Zij is voorzitter van de Stichting Vrienden van de Tent of Nations
in Nederland. In 2018 was zij een jaar lang vrijwilliger bij Tent of Nations.

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de
Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de
voortdurende dreiging van landonteigening zet de familie Nassar zich op een geweldloze en
zeer creatieve manier in onder het motto ‘wij weigeren vijanden te zijn’.
Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:
Wat is de situatie van de Palestijnse christenen?
Hoe is de relatie tussen Moslims en Christenen op de Westbank?

Leeskring met Hans van der Heiden.
Als vervolg op de lezing van Hans van der Heiden over het boek ’Een gebroken wereld
heel maken’ van Rabbi Jonathan Sacks, leidt Hans een gesprekskring van vijf
ochtenden over dit boek. De kring vindt plaats in de Ontmoetingskerk, aanvang 10.00
uur, op de volgende woensdagochtenden: 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 13
november en 27 november.
Nadere inlichtingen en opgave bij Hans van der Heiden:
jjvdheiden@antenna.nl
tel: 06-10128058

