Activiteiten Agenda voor de komende weken:

11 januari 2019

Zaterdag 12 januari
Wandelgroep Goede Reede
Op 12 januari staat onze jaarlijkse snertwandeling op het programma.
We gaan 9 km lekker wandelen vanaf de Goede Reede.
De wandeling voert grotendeels over onverharde paden.
Na de wandeling is er weer een overheerlijk snertmaaltijd in de Goede Reede.
Gaat uw partner niet meewandelen maar wil deze wel graag meesmullen, dan dit bij opgave
vermelden. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00 pp koffie/thee en snert.
Om 16.30 uur staat de snertmaaltijd in De Goede Reede op ons te wachten.
We vertrekken om 14.00 uur bij de Goede Reede.
Aanmelden voor de wandeling kan tot donderdag 10 januari (i.v.m. inkopen voor de snert) via het
mailadres: dick.vogelezang@xmsnet.nl (voorkeur)
Is dit niet mogelijk, dan bij Dick Vogelezang, tel. 0318 516203
Vanaf maandag 14 januari
Richteren
Ook dit jaar zetten we onze speurtocht in het Oude Testament voort,
dit jaar in het boek: Richteren.
In deze reeks avonden zullen we weer ontdekken: er staat vaak niet, wat wij denken dat er staat. Een
lange traditie van Bijbellezen heeft ons soms het zicht ontnomen op wat er werkelijk staat, en nog
belangrijker, wat de betekenis van deze teksten is.
Op die zoektocht hebben we wel een goede gids nodig. Ook dit jaar is dat Lukas de Groote. Hij houdt
zich al jaren intensief bezig met het Hebreeuws en vandaar uit met de verhalen in het Oude
Testament.
Gaat u mee op onze speurtocht?
Data:
maandag 7, 14, 21, 28 januari en 4 februari 2019
Plaats:
zaaltje van de Petrakerk/ingang Dennenlaan
Tijd:
20.00 – 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur
Aanmelding:
Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl
Donderdag 17 januari
Gezamenlijke wijkgemeentevergadering met De Goede Reede
De wijkkerkenraden, wijkraden/taakgroepen (in de toekomst werkgroepen geheten), stuurgroep en
huisvestingscommissie willen u graag bijpraten over de stand van zaken betreffende het samen op
weg gaan van de Petrakerk en De Goede Reede vanaf Pinksteren 2019.
Op donderdag 17 januari in De Goede Reede, aanvang 20:00u, welkom vanaf 19:30 met koffie
Donderdag 17 januari
Kijken in de ziel
Seniorengesprekskring donderdag 17 januari, Petrakerk 10.00 uur
Peter Will zal ons een en ander vertellen over het verzetsverleden van zijn vader, die dat met de dood
heeft moeten bekopen. Een zoon vindt het onbegrijpelijk dat een vader van vijf zonen zo’n keuze
maakt, een andere zoon kan die keuze meer billijken. Wat hebben deze verhalen ons te
zeggen? Welke keuzes zouden wij hebben gemaakt? En welke keuzes maken we nu! Dit alles in het
kader van de praat- en ontmoetingsgroep van De Goede Reede en Petrakerk, “Kijken in de ziel”.
U wordt hartelijk uitgenodigd mee te denken en te spreken. Van half tien tot tien uur is de inloop en
om tien uur beginnen we in een van de zalen van de Petrakerk.
Hartelijk welkom, Aafke Rijken.

(vervolg agenda - zie volgende pagina)

Vrijdag 18 januari
Samen eten in De Goede Reede
Het Samen Eten gaat in het nieuwe jaar van start op 18 januari.
In De Goede Reede worden de tafels weer gedekt. De maaltijd begint om 18.00 uur, vanaf half zes
ben je welkom. De minimum bijdrage is € 3,00 p.p.
We willen graag weten voor hoeveel personen gedekt moet worden, dus meld je aan. Dat kan tot en
met 15 januari bij Kitty Siebel tel.514795 of
per e-mail: kittysiebel@gmail.com
Zaterdag 19 januari
Inleveren oud papier bij de Petrakerk
Deze zaterdag staat de papiercontainer weer bij de Petrakerk. Onze vrijwilligers staan van 9.00 12.00 uur klaar om het oud papier en karton in ontvangst te nemen! Met deze extra inkomsten
ondersteunen we projecten en goede doelen.
Papier is meer waard dan u denkt! Kunnen wij op u rekenen?
Vanaf woensdag 23 januari
Erfenis zonder testament
Filosofische overwegingen bij de Tien Geboden
In de vorm van een leeskring bespreken we de overwegingen van Hans Achterhuis en Maarten van
Buuren bij de uitleg van de Tien Geboden in deze tijd.
Achterhuis is theoloog en filosoof en was van 2011-2013 ‘Denker des Vaderlands’.
Van Buuren is emeritus-hoogleraar moderne Franse letterkunde en schrijft regelmatig over literatuur,
geschiedenis en filosofie.
In het boek ‘Erfenis zonder testament’, behandelen ze elk een aantal van de 10 geboden, op zoek
naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen. Een citaat: ‘Vorige generaties meenden in grote
lijnen te weten hoe de geboden moesten worden uitgelegd. Die zekerheid is ons moderne mensen uit
handen geslagen.
Wat moeten wij met een archaïsch voorschrift als ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht
hebben’ in onze multiculturele samenleving waarin
zovelen niet in een Bijbelse God geloven?’
Het boek geeft ruim voldoende stof voor boeiende en inspirerende gesprekken!
Data:
woensdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari 2019
Plaats:
De Goede Reede, Vondellaan 2
Tijd:
19.45 - 21.30 uur
Aanmelding en gespreksleiding:
Ds. Tineke Wielstra-Ensing, 553155,
wielstra.ensing@outlook.com
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