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Inleiding (bij het thema: Vrijheid in verbondenheid)  

 
Vrijheid is één van de hoogste geestelijke waarden die de mens kent. 

Vrij van dwang en met ruimte om zelf keuzes te maken op alle gebieden van het leven.  
Zo wil de mens graag leven. 

 
Van huis uit krijg je van je ouders waarden en normen mee. 

Voor velen van ons hoorde daar ook het christelijk geloof bij. 

Sommige van die waarden behoud je, andere ruil je in voor inzichten die je opdoet in je leven. 
Dit gaat over zaken van waarde en betekenis die jezelf hebt ontdekt, door scholing of door je ervaring met mensen en 

de wereld om je heen. 
 

Onder invloed van je omgeving en de cultuur waarin je opgroeit, ontwikkelt zich deze persoonlijke visie op leven, 

wereld en ook op geloof. 
Toen je een kind was bekeek je de wereld door de ogen van een kind, als volwassene bekijk je alles met de ogen van 

een mens die zich tijdens zijn of haar leven ontwikkelt. 
Dit kan ook betekenen dat je beeld van God gedurende je leven verandert; dat kan bijna niet anders. 

De nadruk die in onze cultuur ligt op het individu, is in dit proces niet weg te denken.  
 

Maar in geloof en in een kerkelijke gemeenschap gelden ook andere waarden, bijvoorbeeld omzien naar elkaar, 

vergeven, gerechtigheid, vrede. 
Daarom gaan we in de Kloosterkerkgemeente het komende jaar met elkaar in gesprek over hoe vrijheid en 

verbondenheid zich tot elkaar verhouden. 
 

   Rondje van de kerk 

 
   Elke eerste maandag van de maand, van 9.30 tot 11.00 uur, bent u van harte welkom in de Wilpskamp voor een kopje 

 koffie, gezelligheid, gesprekken en onderling contact. 
   09.30 uur tot 11.00 uur. 
 
 Gespreksgroep 
 

In de gespreksgroep die start op 21 november a.s. om 20.00 uur, bespreken we delen uit het boek: ‘Liberale theologie’ 
(redactie R. Benjamins, J. Offringa, en W. Slob,  uitgever: Skandalon, 2016). 

We komen dit winterseizoen iedere 3e maandagavond bijeen. 
Plaats wordt nog bekend gemaakt aan de deelnemers. 

Het boek heeft aandacht voor ontwikkelingen in wetenschap en cultuur, houdt zich bezig met 

interpretatiemogelijkheden van de Bijbelse teksten en heeft oog voor de persoonlijke ervaring in leven, denken en 
geloven. ‘Hoe kunnen we een geloofsgemeenschap zijn in een post-christelijke, post-seculiere en post-theïstische tijd?’ 

is een van de vragen in het boek. 
Iedere gelovige heeft iets te vertellen over zijn of haar geloof. 

In de ontwikkeling van je geloof leg je een weg af. Hierover kunnen we met elkaar in gesprek raken. Ook over de 

vraag of dit boek alle voor ons belangrijke geloofsvragen aan de orde stelt. Een andere vraag die in het boek naar 
voren komt is:  

“Wat maakt het geloof voor jou aantrekkelijk?”  
Vragen die er in onze geloofsgemeenschap toe doen kunnen onderdeel van de uitwisseling worden. Dit boek wordt ter 

sprake gebracht in het kader van het jaarthema 2016/2017: “Vrijheid in verbondenheid.” 

De opmaat naar dit thema is gemaakt op zondag 30 oktober jl. In deze viering was het thema: “Geroepen tot vrijheid.” 
 

De gespreksgroep over de roman “Mintijteer” gaat ook door. Deze start op de eerste maandagavond in december, ook 
van 20.00 tot 21.30 uur. Te beginnen op 5 december a.s. In de pastorie, daarna wisselend bij een van de deelnemers. 
 

Lekendiensten 

 
 Lekendiensten zullen dit jaar tweemaal worden gehouden.  

 14 april en 25 juni zijn de ingeplande data. 

 
 Gedachtenisdienst 

 
Op de laatste zondag voor de Adventstijd noemen wij de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en 

steken we kaarsen voor hen aan als teken van blijvende verbondenheid. Zondag 20 november, 10.00 uur.  



  
 

 

Najaarslezing 
 

 Op 22 november zal Herke Tichelaar (partner van onze dominee) een inleiding houden over geloofsfilosofie. 
 De lezing begint om 20.00 en plaats van handeling is de Wilpskamp. De toegang zal € 5,00 bedragen. In de 

 Kerkklanken vindt u een toelichting op deze lezing. 
 

Gemeenteavond 

 
 Voor de pauze vertelt de kerkenraad over de gang van zaken in het afgelopen jaar en is er gelegenheid tot het  stellen 

 van vragen. Het programma na de pauze is nog een verrassing. Woensdag 8 februari, 19.30 uur, in de Wilpskamp. 
 

 Filmavond 

  
 Woensdag 8 maart houden we weer een filmavond in de Wilpskamp. In Kerkklanken van februari zal de film nader 

 worden bekend gemaakt.  We starten om 20.00 uur en de toegang bedraagt € 5,00.  
 

 Kloosterkerklezing 
 

 Zoals gebruikelijk zal de avond in de Kloosterkerk in het voorjaar worden gehouden. Als inleider is gevraagd ds. 

 Wouter Slob, een van de redacteuren van “Liberale Theologie”, het boek dat de gespreksgroep 'onder handen' zal 
 nemen. Zodoende staat ook deze avond in het kader van het jaarthema.  

 Dit keer op 28 maart om 20.00 uur. Toegang € 5,00.  
 

 Reisje naar Noord Groningen 

 
 De exacte bestemming is nog een verrassing. Mooie plekken genoeg in het noorden van Groningen! In elk geval hopen 

 we bloeiende koolzaadvelden te zien en elk jaar staat er een bezienswaardig kerkgebouw op de route. Eerste zaterdag 
 in mei. Info en opgave: 

 Enno Schaver, tel. 583808 
 Hink Smedes, tel. 582631 

 

 Grunneger dainst  
 

 Voor alle liefhebbers van de Grunneger Toal is er op 7 mei een dienst in het Grunnegs. De voorganger is ds. Struif. 
 Aanvang 10.00 uur. 

  

 Meditatieve wandeling 
 

 Wie al wandelend met elkaar in gesprek is, komt tot heel andere inzichten dan wie met elkaar spreekt tegenover 
 elkaar. Aan de hand van enkele inspirerende teksten of gedichten tijdens de dienst over het jaarthema gaan we 

 met elkaar op weg.  

 Na de wandeling volgt een lunch in de Wilpskamp. In het voorjaar deze keer, 21 mei 2017. Een intekenlijst zal tegen 
 die tijd op de tafel achter in de kerk liggen. 

 
 Partnergemeente Pokrent/Lützow 

 
 Van 16 juni tot 18 juni zal een groep uit onze gemeente een bezoek brengen aan onze partnergemeente 

 Pokrent/Lützow. 

 
 Maaltijd in de pastorie 

 
 Op 27 augustus hebben we een gezamenlijke maaltijd in/bij de pastorie. Iedere deelnemer neemt iets mee.  

 Nadere informatie volgt. 
 
 Feestelijke kringloopmarkt: 16 september 

 
 Lekkere hapjes, leuke hebbedingetjes, tweedehands kleding en andere bruikbare spullen: van alles en nog wat  wordt 

 er verkocht ten bate van de Kloosterkerk. Mocht u van plan zijn uw zolder, schuur of kasten op te ruimen, denk dan 

 aan de Kloosterkerk. In overleg kunnen de goederen bij u worden opgehaald. De gezelligheid is gratis! 
Zaterdag 16 september 2017, 10.00 tot 17.00 uur, in en om de Wilpskamp. 

   Hink Smedes, tel. 582631, Enno Schaver, tel. 583803 



  
 

November 2016 
zo 6/11 10.00 uur Cantatedienst door Pieter de Graeff  
zo 13/11 10.00 uur Oecumenische dienst in de RK Willibrorduskerk 
zo 20/11 10.00 uur Gedachtenisdienst, voorganger ds. Matthy Bijleveld 
di 22/11    20.00 uur Najaarslezing door Herke Tichelaar, Wilpskamp. Toegang € 5,00. 
 

December 
za 24/12 21.30 uur Kerstnachtdienst in de Kloosterkerk, voorganger ds. Matthy Bijleveld. 
zo 25/12 10.00 uur Kerstmorgen, voorganger ds. Matthy Bijleveld 
za 31/12 19.00 uur Oudejaarsdienst, voorganger ds. Matthy Bijleveld 

 

Januari 2017 
zo 8/1 10.00 uur Nieuwjaarsdienst, ds. Matthy Bijleveld. 
zo 22/1 10.00 uur Oecumenische dienst in De Regenboog. 
ma 23/1 09.00 - Schoonmaakactie 
  16.00 uur 
 

Februari 
zo  5/2 10.00 uur Gezamenlijke werelddiaconaatsdienst in De Regenboog.    
wo 8/2 19.30 uur Gemeenteavond, Wilpskamp 

 

Maart 
wo 8/3 20.00 uur  Filmavond in de Wilpskamp 
di 28/3 20.00 uur Kloosterkerklezing in de Kloosterkerk. Aanvang 20.00 uur, toegang € 5,00. 
 

April 
zo 9/4 10.00 uur Palmpasen, voorganger ds. W. Tinga 
zo 9/4 18.30 uur Oecumenische maaltijd in de Kloosterkerk 
do 13/4  19.00 uur Witte Donderdag, voorganger ds. Matthy Bijleveld 
vr 14/4 19.00 uur Goede Vrijdag, lekendienst 
za 15/4 21.30 uur Paaswake, voorganger ds. Matthy Bijleveld 
zo  16/4 10.00 uur Pasen, voorganger ds. Matthy Bijleveld 
  
Mei 
za 6/5 09.00 uur Kloosterkerkreisje naar het Hogeland 
zo  7/5 10.00 uur Grunneger Dainst, voorganger ds. Struif 
zo 21/5 11.00 uur Meditatieve wandeling/lunch 

 

Juni 
zo 4/6 10.00 uur Pinksteren, voorganger ds. Matthy Bijleveld 
vr-zo 16-18/6   Bezoek aan onze partnergemeente Pokrent/Lützow. 
zo  25/6 10.00 uur Lekendienst.  
 

augustus 
zo 27/8  Maaltijd in/of bij de pastorie! Tijdstip zal nader bekend worden gemaakt. 
 
September 
Zo 3/9 10.00 uur Startzondag, voorganger ds. Matthy Bijleveld 
Za  16/9 10.00 uur Kringloopmarkt, Wilpskamp 
 
 
 


