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OECUMENISCHE THEMA-AVONDEN
Ieder jaar presenteren de Nuenense 
Kerken een serie avonden op de 
laatste woensdag van de maand. 
We bieden een afwisselend 
programma. De rode draad vormt 
ons jaarthema ‘Omzien naar elkaar’. 

U bent vanaf 19:30 uur welkom 
voor koffie of thee. Om 20:00 uur 
beginnen we ons programma. De 
avonden eindigen rond 21:1  uur. 

De vaste toegangsprijs is  3,  per avond, inclusief koffie of thee. De 
vaste toegangsprijs is  3,  of  , 0 per avond. Het passe partout, de 
voordelige toegangskaart voor meedere avonden, zal op de eerste en 
tweede themaavond worden verkocht.

Voor aanvullende, actuele informatie verwijzen we naar de website 
www.pgn-nuenen.nl, www.parochienuenen.nl, en de kerk-/parochie-
bladen Rond de Kerk of Kruiswoord.

Data:  Woensdagen 31 oktober, 28 november 2018, 30 januari 
2019 en 2  februari en 2  maart. 
 
Let op: over de avonden op 28 november 2018,  30 
januari en 27 februari 2019 wordt u nog geïnformeerd. 
Op het moment van verschijning van het seizoenspro-
gramma is de voorbereiding van deze avonden nog in 
volle gang.   

Tijd: 20:00  21:1  uur  koffie vanaf 19:30 uur
Plaats: De Regenboog, Sportlaan , 1 GR Nuenen
Info: Kerkelijk werker Pieter Flach, ( 0 0  28  20 2
 * kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl   
 Pastoraal werker Marieke Feuth ( 0 0  283 1210
 * pastoraalwerkerphk@gmail.com

2. AAN DE WEET KOMEN

Herinnert u zich het nog?

De zandtovenaar Gert van der Vijver, 
bekend van TV, bracht ons vorig 
seizoen in verwondering door middel 
van humor en ontroering, waarbij 
hij vaak een gevoelige snaar wist te 
raken door zijn mooie zandcreaties. 

Gert gooide, strooide, en stoof met 
zand op zijn verlichte glasplaat en 
liet op betoverende wijze tekeningen 
verschijnen. 
De afbeelding op deze pagina is één 
van zijn tekeningen die hij te voorschijn toverde op het grote scherm in 
de Regenboog.
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Dirk Frimout studeerde in 1963 af als 
ingenieur elektronica en haalde in 1970 een 
doctoraat in toegepaste fysica aan de universiteit 
van Gent. In 1972 haalde hij een postdoctoraat 
in het laboratorium van atmosferische en ruimte-
lijke fysica aan de universiteit van Colorado.
In 1992 werd hij de eerste Belgische astronaut 
in de ruimte tijdens Spaceshuttlemissie STS-45. 
Van 24 maart tot 2 april cirkelde hij als een van 
de zeven astronauten met de Spaceshuttle 
Atlantis 143 keer om de aarde

Inge Frimout-Hei studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij 
Edward Witsenburg. Zij geeft concerten 
met harp en zang en is met haar elektri-
sche harpen regelmatig te gast op festivals. 
Diverse malen trad Inge op voor de Konink-
lijke families van Nederland en België. Inge 
is componiste en uitgever van harpmuziek. 
Haar ensemble-werk ‘Blue Planet’ (hoe 
passend!) wordt van Amerika tot Australië 
door harpisten gespeeld. Inge is voorzitter 
van Harp Vereniging Nederland.

Woensdag 31 oktober  Omzien naar de aarde vanuit de 
ruimte
Lezing door Astronaut Dirk Frimout met muzikale omlijsting van 
Inge Frimout op harp 

In het kader van het jaarthema “Omzien naar elkaar” zou je ook wel eens 
willen dat je dit “in het groot” zou kunnen doen, ofwel omzien naar de mens 
(of mensheid) in zijn algemeenheid. En dat laatste kun je dan ook in de letter-
lijke betekenis nemen ofwel: “kijken vanuit de ruimte”. Maar dat betekent dat je 
daarvoor wel een grote afstand moet nemen van de aarde  om dat werkelijk te 
kunnen overzien, en dat is voor een gewone sterveling helaas niet weggelegd. 
Maar toch zijn er enkele aardbewoners die dit wél hebben ervaren en die in de 
ruimte zijn geweest: astronauten!  

Deze avond zal de Belgische astronaut Dirk Frimout vertellen over zijn erva-
ringen in de ruimte, ondersteund door adembenemende beelden en hemels 
mooie harpmuziek, gespeeld door zijn schoondochter Inge Frimout. Wij 
verwachten een zeer bijzondere avond.

Woensdag 28 november  Vlucht uit Afghanistan  – 
een verhaal over mijzelf en mijn familie
Lezing door Palwasha Banai, een vluchtelinge uit Afghanistan
 
Op deze avond zal Palwasha over haar eigen belevenissen vertellen, ook hoe het 
avontuur in Nederland verder ging met heel veel problemen omdat de autoriteiten 
haar verdachten van sympathieën voor de Taliban. 
Muzikale ondersteuning zal worden verzorgd door haar neef op een Afghaanse 
gitaar.

Palwasha Banai is het negende kind van 
het elf kinderen tellende gezin Banai. Eigenlijk 
heeft Palwasha alleen maar geleefd in een 
oorlogssituatie. Dat vindt zijn weerslag in haar 
geestelijke gezondheid. Zij heeft als diagnose 
een chronisch en complex PTSS syndroom.
Vaders afkeer van het communisme deed hem 
besluiten te vluchten. Via Pakistan kwam het 
gezin in een vluchtelingenkamp. Het leven hier 
was gebonden aan strenge regels die stamden 
uit de tijd van de 14e eeuw. Meisjes mochten 
alleen naar buiten onder begeleiding van een 
man en moesten een boerka dragen. Uiteinde-
lijk vluchtte het gezin uit het vluchtelingenkamp 
richting Kabul met achterlating van al hun 
spullen.

Peter Kuipers Munneke is een Neder-
landse meteoroloog, vooral bekend 
van zijn werk als weerman bij het NOS 
journaal.  Hij promoveerde  aan de Univer-
siteit Utrecht bij het Instituut voor Marien 
en Atmosferisch Onderzoek Utrecht 
(IMAU) op onderzoek naar het klimaat 
in de poolgebieden. Daarvoor is hij op 
expeditie naar Antarctica, Groenland en 
Spitsbergen geweest. Sinds 2009 is hij 
werkzaam als polair meteoroloog (glacio-
loog) bij het IMAU. 

Woensdag 27 maart 2019  Omzien naar ons klimaat – 
stijgt het water ons naar de lippen?
Lezing door de bekende NOS weerman en glacioloog Peter Kuipers Munneke 

De afgelopen 120 jaar is de zeespiegel gestegen, wereldwijd met gemiddeld 30 
cm. Die stijging zet zich voort, mogelijk zelfs in versnelde mate. De invloed van 
de mens en de industrialisatie doet zich hier gelden.  De zeespiegelstijging komt 
voornamelijk door het kleiner worden van het totale volume ijs op aarde. Bij de 
gletsjers is dat heel goed waarneembaar, omdat de gletsjers zichtbaar kleiner 
worden. Op Groenland en Antarctica gaat het om veel grotere volumes en is de 
relatieve afname daarvan veel kleiner. Er zijn diverse scenario’s voor de verdere 
zeespiegelstijging in deze eeuw. Deze lopen van 20 à 30 cm in de rest van deze 
eeuw tot wel 90 à 95 cm. Dit hangt mede af van het CO2 gehalte en van de 
verdere opwarming van de aarde. Waar sneeuw verdwijnt en de aarde zwart in 
plaats van wit wordt, houdt de aarde meer warmte vast en wordt het warmer. Als 
er minder CO2 wordt uitgestoten, zou het tij ook weer kunnen keren.
In deze lezing gaat het over oorzaken en gevolgen van zeespiegelstijging, een 
van de grootste uitdagingen waar Nederland-Waterland ooit voor heeft gestaan.
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Het boek ‘Heb je hem weer’

De auteur Janneke Stegeman is theoloog 
en bijbelwetenschapper en was in 2017 
Theoloog des Vaderlands. Haar boek ‘Heb 
je hem weer’ is een bundeling van 24 preken 
die zij in kerken, maar ook in theaters en bij 
kunstmanifestaties hield. Stegeman verrast 
door haar speelse en creatieve lezing van 
bekende bijbelteksten, en verbindt deze aan 
moderne literatuur en poëzie, aan haar eigen 
ervaringen en aan de actualiteit. Daarbij 
laat zij zich nadrukkelijk inspireren door de 
bevrijdingstheologie, die de bijbel leest vanuit 
het perspectief van gemarginaliseerde en 
onderdrukte mensen, met name armen en 
vrouwen. “Een preek brengt”, zo schrijft zij, 
“oude verhalen in gesprek met de werkelijk-
heid waarin we nu leven, en met wat ons persoonlijk bezighoudt.” 

Bijbel lezen in het spoor van Israël
Goed menselijk leven volgens Mozes

Op elke bijeenkomst lezen 
we een deel uit de eerste vijf 
boeken van de bijbel: de boeken 
van Mozes. In deze teksten 
gaat het over de kernvragen 
van ons bestaan. Wat is de kern 
van goed menselijk leven? Wat 
is de betekenis van goed en 
kwaad? Deze vragen vinden een 
antwoord tegen de achtergrond 
van de uittocht uit slavernij en 
onderdrukking. Alles staat in het 
teken van een leven in het land 
der beloften. Zo leert Mozes 
zijn toehoorders om volk te zijn 
én om volk van God te worden. 
Aan dat leerproces kunnen wij 
onze eigen levenservaringen 
koppelen. Zulke verhalen zijn 
als een spiegel voor ons eigen 
leven. 

Leden van de Parochie Heilig Kruis en ook leden van de Protestantse 
Gemeente zijn van harte welkom. Er zijn twee parallelle groepen op maandag-
middag en maandagavond. Als men een keer ’s middags verhinderd is, is men 
ook ’s avonds welkom en omgekeerd.

Begeleiding: pastoraal werker Jos Deckers 
Data:  24 september, 29 oktober, 12 november,  

 10 december, 14 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april
Tijd:  14:00 of 20:00 uur
Plaats:  Pastoraal Centrum, Park 55, 5671 GC Nuenen
Info:  Informatie over inhoud en opzet bij Jos Deckers, 
  tel. 040 - 284 5855  of  j.deckers@onsnet.nu 
  Overige inlichtingen en aanmelding bij Chris Schuur,
   tel. 040 - 283 1809  of  e-mail: c.schuur@onsnet.nu of  

 via het parochie secretariaat, tel. 040 - 283 1210 of 
  e-mail: parochienuenen@onsnet.nu

Theologie voor dummies
‘Heb je hem weer’ 

Het vorige seizoen hebben we gelezen en gesproken over ‘Kerk van de 
toekomst’. Dit jaar kiezen we voor een meer toegankelijk boek dat nadrukkelijk 
voor een breed publiek is geschreven: ‘Heb je hem weer. 24 preken voor sceptici 
en andere gelovigen’ van Janneke Stegeman. 

Op drie dinsdagavonden in de Veertigdagentijd lezen we samen drie preken uit 
dit eigenzinnige en inspirerende boek. In verband met de voorbereiding van de 
eerste bijeenkomst vragen wij u zich aan te melden via het e-mail adres van 
Marieke Feuth. We gaan ervan uit dat de deelnemers het boek van te voren 
aanschaffen: Janneke Stegeman, ‘Heb je hem weer. 24 preken voor sceptici en 
andere gelovigen’. Amsterdam: Van Gennep uitgeverij, 2017. Er is geen enkele 
voorkennis nodig. Ieder is van harte welkom om mee te doen.

Data: dinsdag 12 maart, dinsdag 19 maart, dinsdag  26 maart
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Plaats: Pastoraal Centrum, Park 55, 5671 GC Nuenen
Info:  Contactpersoon is pastoraal werker Marieke Feuth 
telefoon: 040 - 283 1210
e-mail: pastoraalwerkerkphk@gmail.com

Geloof & Leven
Geloofscursus voor zoekers naar nieuwe geloofstaal

Op deze avonden bespreken we 
met elkaar onderwerpen die te 
maken hebben met ons geloof 
en met ons leven. In de geani-
meerde gesprekken blijken die twee 
terreinen dichter bij elkaar te liggen 
dan we misschien denken. Hoe 
we geloven beïnvloedt de manier 
waarop we in de wereld staan. En 
andersom kleurt het leven ons geloof 
en onze twijfel.

Dit seizoen willen we ons verder 
buigen over het boek Reset. 
Geloofscursus voor zoekers naar 
nieuwe geloofstaal door ds. Corine 
Beeuwkes, predikant in Helmond. 
We hebben afgelopen jaar de schrijf-
ster voor een van de bijeenkomsten 
uitgenodigd om ook met haar zelf in 
gesprek te gaan. 

In het werkjaar 2018-2019 willen we beginnen met dit boek uit lezen. Daarna 
bespreken we hoe we met een ander boek verder gaan.
De gesprekskring bestaat al een paar jaar, maar ook komend seizoen is er weer 
plaats voor nieuwe deelnemers. 
Het boek kost € 15 en kunnen we gezamenlijk bestellen via de Protestantse 
Gemeente in Helmond. We vragen u zich tevoren aan te melden, dan kunnen 
we de boeken al bestellen. Later aansluiten is altijd mogelijk.

Data:  12 september, 17 oktober, 14 november en 12 december 2018; 9 
januari, 13 februari, 13 maart en 10 april 2019

Tijd:  20:00 – 22:00 uur
Plaats: De Regenboog
Info: pastoraal werker Jos Deckers
Tel.: 040 - 284 5855
E-mail: j.deckers@onsnet.nu 

Het boek ‘Reset’

Het boek is geschreven door ds. 
Corine Beeuwkes-van Ede, predikant 
in Helmond. 
Door gemeenteleden werd zij uitge-
daagd een nieuwe geloofstaal te 
formuleren voor hen die met oude 
antwoorden niet meer uit de voeten 
kunnen, maar ook hun geloof niet 
vaarwel willen zeggen. De weerslag 
van die gesprekken en van haar 
studie vinden we in dit boek. 
Het biedt een goed uitgangspunt om 
zelf woorden te vinden voor onze 
eigen manier van geloven. 

Het boek ‘Deuteromonium’

Dit werkjaar gebruiken we teksten uit 
het boek Deuteronomium. Dat bevat 
toespraken van Mozes die hij uitspreekt 
op de grens van het beloofde land.
Bij deze gedeeltes lezen we een kort 
stukje uit de profeten als commentaar, 
een psalm als lied en een toepasselijk 
stukje uit het evangelie. Zo maken we 
een inhoudelijke verbinding tussen heel 
uiteenlopende bijbeldelen. In overleg 
met de deelnemers bespreken we welke 
onderwerpen in de tweede helft van 
het werkjaar aan de orde komen. Er is 
gevraagd om uit de kleine profeten te 
lezen of uit de brieven van Paulus.
In elke bespreking vindt men steeds 
twee thema’s: de bijbeltekst en de 
vertaalslag naar onze tijd.


