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Inleiding 

 
De ruimte van ontmoeting  

 

Een stille ontmoeting 

 

Even kwam ik je tegen,  

het was al laat in de avond  

en ik liep weer in de regen.  

Je was snel voorbij.  

Maar het was al genoeg,  

het maakte me al blij.  

 

Jotie 't Hooft 

 

De Naam van God (….) betekent ‘Ik ben” of “Ik ben erbij”. Dat is samenzijn, contact maken, je laten zien, waarnemen 

en dus ontmoeten. 
Veel mensen hebben een volle agenda. Sommige mensen hebben zelfs een dubbele agenda… 

Wat is het prettig als je iemand tegen komt die geen agenda heeft. Dat iemand bij je komt  
die ruimte heeft voor een ontmoeting. Een ander mens die even de tijd voor je neemt. Of jij voor haar of hem. Dat je 

met elkaar aan de praat raakt. Een echte ontmoeting raakt je en maakt je blij. Er hoeft niets, er moet helemaal niets, 
er is tijd. Daar gaat ont-moeten over.  

Dit jaar en ook het volgend jaar hopen we op veel van dit soort ontmoetingen. Met veel soorten mensen. Dat is het 

idee achter ons nieuwe jaarthema. Daar kunnen we met gemak twee jaren mee vullen. 
 

Als je zo ongedwongen aan de praat raakt, ga je de ander misschien wel voor het eerst echt zien. “Ben jij zó? Dat heb 
ik nooit geweten.”  Of: “Nu begrijp ik beter waarom je vaak reageert zoals je doet, ik kan het beter plaatsen.” Je hoort 

elkaars’ verhaal. Je hoort hoe de ander is of wil zijn. Zo krijg je meer begrip en respect voor elkaar. Als dat gebeurt, 

wordt de wereld om ons heen meer van ons zelf. Ontmoetingen kun je niet afdwingen.  
Je kunt er wel een goede sfeer voor scheppen en dat is de bedoeling van het nieuwe jaarprogramma van de 

Kloosterkerk gemeente.  
 

   Rondje van de kerk 
 

   Elke eerste maandag van de maand 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 
 
 De informatie voor de deelnemers aan de gespreksgroep zal nader bekend worden gemaakt. 
 

Lekendiensten 
 

 Lekendiensten zullen dit jaar driemaal worden gehouden.  

 22 oktober 2017, 18 februari en 5 augustus 2018 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 26 november, 10.00 uur.  
 

Najaarslezing 
 

 Op 21 november om 20.00 uur, plaats van handeling is de Wilpskamp. De directeur van de Penitentiaire Inrichting Ter 
 Apel, Lourens Huizinga, zal die avond een inleiding houden over deze gevangenis voor VRIS-populatie, d.w.z. voor 

 vreemdelingen die binnen het strafrecht vallen. De toegang zal € 5,00 bedragen inclusief een kopje koffie of thee. 

 
 

 
 



 

 

Jaarlijkse schoonmaak 

 
15 januari is de dag dat de jaarlijkse schoonmaak weer plaats zal vinden. 

 
Gemeenteavond 

 
 Op woensdag 14 februari staat de gemeenteavond ingepland. Als gebruikelijk in de Wilpskamp. 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. Zie de aankondiging in Kerkklanken. 
 

 Filmavond 
  

 Woensdag 6 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 lezing in de Kloosterkerk in het voorjaar worden gehouden. We zijn nog in gesprek met een 
 inleider. Uiteraard staat ook deze avond in het kader van het jaarthema.  

 Dit keer op 10 april 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.  

 Zaterdag 12 mei. Info en opgave: 
 Enno Schaver, tel. 583808 

 Hink Smedes, tel. 582631 
 

 Grunneger dainst  
 

 Voor alle liefhebbers van de Grunneger Toal is er op 6 mei een dienst in het Grunnegs. De voorganger is ds. E. Struif. 

 Aanvang 10.00 uur. 
  

 Meditatieve wandeling 
 

 We ontmoeten elkaar in de dienst, tijdens de wandeling en de lunch na afloop in de Wilpskamp. 

 Ontmoeten is kijken, zien, luisteren, horen wat de ander zegt, je verbazen en verwonderen, jezelf tegenkomen in de 
 ogen van de ander die een spiegel voor jezelf kunnen zijn, het beste van jezelf laten zien en het beste in de ander 

 willen ontdekken. Kortom, ontmoeten is een avontuur en elke ontmoeting is een nieuw begin. 
 In het voorjaar, 27 mei  2018. Een intekenlijst zal tegen die tijd op tafel achter in de kerk liggen. 

 

 Maaltijd in de pastorie 
 

 De jaarlijkse gezamenlijke maaltijd moet nog ingepland worden. Aankondiging in Kerkklanken. 
 
 Feestelijke kringloopmarkt: 15 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 15 september 2018, 10.00 tot 14.00 uur, in en om de Wilpskamp.  
 Hink Smedes, tel. 582631 

 Enno Schaver, tel. 583803 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

oktober 2017 
zo   8/10 10.00 uur Ds. Alice Bremmer 
zo  15/10 10.00 uur Gezamenlijke Werelddiakonaatsdienst 
zo 22/10 10.00 uur Lekendienst 
 
november 
zo  5/11 10.00 uur Cantatedienst door Pieter de Graeff  
zo 12/11 10.00 uur Oecumenische dienst 
zo 19/11    10.00 uur Ds. Margo Jonker 
di 21/11 20.00 uur Najaarslezing in de Wilpskamp, toegang € 5,00 
zo 26/11 10.00 uur Gedachtenisdienst 
 

december 
ma 25/12 10.00 uur Kerstmorgen 
zo 31/12 19.00 uur Oudejaarsdienst 
 

januari 2018 
zo  7/1 10.00 uur Nieuwjaarsdienst 
zo 28/1 10.00 uur Oecumenische dienst in de Willibrordkerk 
ma  09.00 - Jaarlijkse schoonmaakactie  
  16.00 uur 
 

februari 
zo   4/2 10.00 uur Gezamenlijke werelddiaconaatsdienst in de Regenboog  
wo 14/2 20.00 uur Gemeenteavond in de Wilpskamp   
zo 18/2 10.00 uur Lekendienst  
   
 

maart 
di  6/3 20.00 uur  Filmavond in de Wilpskamp 
zo 18/3 10.00 uur Ds. Florus Kruyne 
zo 25/3 10.00 uur Palmpasen 
zo  25/3 18.30 uur Oecumenische maaltijd 
do 29/3  Witte donderdag 
vr 30/3  Goede vrijdag, gemeenteleden 
za  31/3  Paaswake, Ds. A. Hoekstra 
 
april 
zo   1/4 10.00 uur Pasen 
di 10/4 20.00 uur Kloosterkerklezing, toegang € 5,00 
  
mei 
zo   6/5 10.00 uur Grunneger Dainst, voorganger ds. E. Struif 
za 12/5 09.00 uur Kloosterkerkreisje naar het Hogeland 
zo 27/5 10.00 uur Meditatieve wandeling na de dienst en lunch in de Wilpskamp 

 

juni 
zo 17/6 10.00 uur Ds. Alice Bremmer 
 
juli 
zo 1/7 10.00 uur Ds. Hetty Boot 
 

augustus 
zo 5/8  Lekendienst  
 
september 
zo 2/9 10.00 uur Startzondag, voorganger ds. Matthy Bijleveld 


