
UITNODIGING 
LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG Kerken met Stip 2019  
 
 

zaterdag 13 april 2019 

10.00 uur – 15.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur 

Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2, Culemborg 

(vlakbij en niet te verwarren met de RK Barbarakerk) 

Parkeren: Sint Jans Kerkhof (€ 2,- hele dag)  

 

 

Thema:  De kracht van geloof bij herstel van het leven 
 
 
De ontmoetingsdag is georganiseerd in samenwerking met De Roos van Culemborg. 
Zij gaan ’s middags met ons het Bonhoefferjaar openen, ook in de Babarakerk te 
Culemborg. De middagbijeenkomst is gratis toegankelijk voor deelnemers aan de 
Ontmoetingsdag. Uiteraard zijn ook mensen uit onze doelgroep hartelijk welkom! 
 

Ochtendprogramma Kerken met Stip 
In het thema van onze Ontmoetingsdag sluiten we aan bij de geloofsbeleving van 
Diettrich Bonhoeffer toen hij in de Tweede Wereldoorlog in de gevangenis zat.  
Hij bidt om weer samen te komen met zijn familie. 'Breng ons als het zijn mag weer 
samen.'  Over dat verlangen naar gemeenschap en de betekenis van het geloof 
daarin bij gevangenen vandaag, gaat het in de ochtendbijeenkomst.  
 
09.30 – 10.00 uur   Opening en welkom 
 
10.15 – 10.45 uur   Inleiding door ds. Anne van Voorst, predikant en adjunct-

hoofdpredikant bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 

 
10.45 – 11.00 uur   Pauze 
 
11.00 – 11.40 uur Reactie en gesprek met de zaal over de inleiding  
 
11.40 – 11.45 uur  Toelichting op project My Home door Jan Eerbeek 
 
11.45 – 12.00 uur Muziek en afsluiting ochtendprogramma 
 
12.00 – 13.00 uur   Lunch, informatie en muziek                                                                                                                      

Lopende lunch voor alle gasten: Barbarasoep, kloosterbrood en fruit                                                                                                                                  
Bezichtiging expositie Bonhoeffer-schilderijen, informatie en stands 
Jazzmuziek uit de dertiger en veertiger jaren (Bonhoeffers favorieten): 
Herbie’s Monks 

 

 



Middagprogramma Bonhoefferjaar en Kerken met Stip                                                                                                                                     
13.00 – 14.00 uur  Opening, inleiding en creatieve verwerkingen                                                                                                                                                                           

• Musica Lirica: Stadien der Freiheit (Wouter van Belle) voor bariton, piano, cello en 
viool        

• Opening door Gert-Jan Segers, fractievoorzitter Christen Unie Tweede Kamer: 
‘Bonhoeffer op het bureau’                                         

• Vocaal Ensemble Marcantus: nieuwe liederen René van Loenen bij de gedichten 

• Kees van der Zwaard: fragmenten uit theatervoorstelling ‘Wie ben ik?’ 

• Sunshine Cleaners, Zeeuwse americana-groep: prisonsongs (bij de gedichten) 

• Jan-Gerd Heetderks, hoofdpredikant ministerie van Justitie en Veiligheid: gebed van 
Bonhoeffer 

• Kerken met Stip: Ramon, ex-gedetineerde, leest een gedicht  

 
14.00 - 14.10 uur   Pauze                                                                                                                                               

• muziek van Herbie’s Monks, de hoed gaat rond 
 

14.10 – 15.00 uur  Gesprek en creatieve verwerkingen                                                                                                                                                               
• Musica Lirica: kort stuk klassieke muziek (favoriet Bonhoeffer) 

• Alfons van der Mullen: fragment uit 13 nieuwe composities bij gedichten/gebeden 

 
Podiumgesprek:  Keuzes van toen voor nu o.l.v. Jan-Gerd Heetderks 
- Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland                                                                  
- Saskia van Meggelen, preses van de synode Protestantse Kerk in Nederland                                                                
- Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer                                                          
- Edward van ’t Slot, hoogleraar theologie, voorzitter Bonhoeffer Gezelschap                                                
- Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Comité 4 en 5 mei  

 
• Aanbieding eerste exemplaar werkboekje (oplage: 30.000-40.000)  

• Tot slot: de goede machten bezongen 

 
15.00 uur   Afsluiting                                                                                                                                                                                  
Voor alle aanwezigen is er exemplaar van het werkboekje.                                                                                      
Ontmoeting, informatie, intekenen op reisexpositie, gedrukt materiaal en cd ’s.  

            

Graag aanmelden:  
Bij Hendrine Verkade: kerken.met.stip@gmail.com; 06-22472599. 
Kosten: er staat een bus voor een vrije gift.  
 
U kunt gasten meenemen zoveel u maar wilt.  
 
Met hartelijke groet en graag tot 13 april, 
 
Jan Eerbeek 
Christiaan Donner 
Hendrine Verkade  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
www.deroosvanculemborg.nl                                    
www.dbonhoeffer.eu/hetwerkgezelschap.html                                                                        

www.kerkenmetstip.nl                                                                                                                                                
www.protestantsekerk.nl 

De Roos van Culemborg is een samenwerkingsproject van de Protestantse Kerk 
in Nederland, de Raad van Kerken, Kerken met Stip, het Comité 4 en 5 mei e.v.a. 
 
Sponsors: Protestantse Fondsen, Haëlla Stichting, Fonds Kerk en Wereld  
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