Ontmoetingen
Seizoen 2018-2019

Aan alle leden van wijkgemeente De Weide
Elkaar ontmoeten, de tijd nemen om met elkaar te praten of samen
iets te doen. Dat vinden we belangrijk binnen de Protestantse
Wijkgemeente De Weide, onze wijkgemeente rond de Vredehorst.
Daarom is er ook voor het komende seizoen 2018-2019 weer een
gevarieerd programma met Ontmoetingsmomenten opgezet. De
ene keer staat verdieping op de voorgrond, de andere keer meer het
samen zijn. En vaak loopt het in elkaar over. We hopen dat het
omzien naar en aandacht hebben voor elkaar hierdoor een impuls
krijgt. Want Kerk-zijn doe je/ben je niet alleen!
Je bent van harte uitgenodigd om aan een of meer Ontmoetingen
deel te nemen.

Aanmelden Ontmoetingen
Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven aan welke
ontmoeting(en) je deel wil nemen. Het formulier kan tot 7 oktober
2018 ingeleverd worden in de ontmoetingsruimte van de
Vredehorst of bij:
Jacqueline Wolthers, Dravik 14
Alida Jansen, Van Swietenhof 49, tel 274071
Digitaal aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website
of door de gegevens van het aanmeldingsformulier te mailen naar
ontmoetingen@pwgdeweide.nl.
Ook wanneer je vragen of opmerkingen heeft, kun je gebruik maken
van dit mailadres.

1. Huiskamergesprek
Dit jaar willen we een andere vorm van elkaar ontmoeten opzetten:
het huiskamergesprek. In de week voorafgaand aan zondag 3
februari gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek over het
thema van de dienst van die zondag. Deze gesprekken zullen bij
gemeenteleden thuis plaats vinden. Er zijn drie gespreksmomenten
gepland, verspreid over verschillende dagen en dagdelen:
Dinsdagmorgen 29 januari 2019 van 9.45 - 12.00 uur
Woensdagavond 30 januari 2019 van 19.45 - 22.00 uur
Donderdagmiddag 31 januari 2019 van 14.15 - 16.30 uur
Voor elk van deze dagen zijn we op zoek naar een gastadres. Wil je
bij het aanmelden aangeven of je eventueel jouw huiskamer
beschikbaar wilt stellen? Je kunt aangeven op welke dag je aan het
gesprek wilt deelnemen.

2. Spelcafé
Je bent nooit te oud om te spelen. Tijd om die smartphone aan de
kant te leggen en weer eens ouderwets een gezelschapsspel op tafel
te zetten. Op twee zondagmiddagen willen we in de Vredehorst een
spelcafé organiseren. Allerlei gezelschapsspellen zullen klaar staan,
geschikt voor jong en oud(er).
Oude spelletjes kunnen worden opgefrist (wie klaverjast er
tegenwoordig nog) en nieuwe spelletjes kunnen worden aangeleerd
(wat dacht je van Koehandel, Set, Uno en nog vele andere…).
Natuurlijk kun je ook zelf een spel meenemen. Aanmelden is niet
verplicht.
Er zijn twee middagen gepland. De eerste is op zondag 7 oktober
2018. De tweede zondag 6 januari 2019.
Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur

3. Boekbesprekingen
Op drie woensdagavonden kun je meedoen aan een boekbespreking. Onder leiding van Toke Hoekstra worden verschillende
boeken besproken. Wanneer je van lezen houdt, is dit misschien een
mooie gelegenheid om eens kennis te maken met andersoortige
boeken. De volgende boeken staan op het programma:
Boek 1 ‘En we noemen hem’ – Marjolijn van Heemstra
Woensdag 31 oktober 2018 19.30 uur Vredehorst
Hoelang duurt een oorlog echt? Op 5 december 1946 wordt in Den
Haag een bom bezorgd, verpakt als sinterklaassurprise. Drie 'foute
Nederlanders' komen om het leven. Brein achter de aanslag is een
verre oom van Marjolijn van Heemstra. In de familie groeit de
aanslag uit tot een heldendaad. Op haar achttiende krijgt Marjolijn
een ring die van deze 'bommenneef' was - met het verzoek haar
eerste zoon naar hem te vernoemen. Als ze jaren later in
verwachting is, begint ze een zoektocht naar het ware verhaal
achter de Sinterklaasmoorden. Met de buik groeit ook de twijfel:
was bommenneef een held of een ordinaire misdadiger? En we
noemen hem is een spannende pageturner over mythe en
werkelijkheid, goed en fout en de vraag wat een pasgeboren baby
met zijn voorouders te maken heeft.

Boek 2 ‘De avond is ongemak’ – Marieke Lucas Rijneveld
Woensdag 16 januari 2019 19.30 uur Vredehorst
‘De avond is ongemak' is het schrijnende verhaal van een
gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van
een kind. Door de ogen van Jas, die zich ophoudt in het
niemandsland tussen kindertijd en volwassenheid, zien we hoe de
familieleden elk op hun eigen manier omgaan met het verlies. Vader
en moeder zijn volledig verlamd door verdriet en zien niet hoe Jas

en haar zusje Hanna en haar broer Obbe ondertussen langzaam
ontsporen. Het is een verbluffend romandebuut dat is doortrokken
van seksualiteit, geloof en de smerigheid van het bestaan.
Marieke Lucas Rijneveld geldt als een van de grootste nieuwe
talenten van de Nederlandse letteren. In 2015 debuteerde ze met
de meermaals herdrukte dichtbundel "Kalfsvlies', die werd bekroond
met de C. Buddingh'-prijs voor het beste poëziedebuut.
Boek 3 ‘De Trooster’ – Esther Gerritsen
Woensdag 27 maart 2019 19.30 uur Vredehorst
Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een nieuwe gast
opgevangen door Jacob, de conciërge. Aanvankelijk stelt Jacob, zich
bewust van de hiërarchie binnen de orde, zich terughoudend op.
Maar gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de gelovige
conciërge en de gast die een misdaad op zijn geweten heeft. Jacob
verliest zich in de aandacht die hij krijgt en is bereid ver te gaan om
de vriendschap te behouden.
Je hoeft niet aan alle boekbesprekingen mee te doen. Je kunt je voor
een of meer boekbesprekingen opgeven via het aanmeldingsformulier.

4. Running Dinner
Terug van weggeweest: het Running Dinner! Deze keer wordt het
Running Dinner eerder in het seizoen georganiseerd, namelijk op
zaterdag 3 november 2018. Het Running Dinner is een maaltijd
waarbij we in beweging komen en verschillende mensen
ontmoeten. Het voor-, hoofd- en nagerecht worden op verschillende
adressen (bij gemeenteleden thuis) genuttigd. We starten om 17.00
uur gezamenlijk met een drankje en hapje in de Vredehorst. Rond
18.00 uur gaan we in groepjes van ongeveer 6 personen naar
gastadressen voor het voorgerecht. Om 19.30 uur word je op een

volgend adres verwacht voor het hoofdgerecht. Rond 21.00 uur
sluiten we het diner af in de Vredehorst waar het nagerecht
geserveerd wordt. Tijdens de maaltijd kan er aan de hand van
vragen/stellingen gesproken worden over het jaarthema ‘Een goed
gesprek’. Maar vaak komen de goede gesprekken al vanzelf op gang!
Jongeren vanaf een jaar of 12 zijn ook van harte welkom om deel te
nemen aan het Running Dinner. Je kunt je tot 7 oktober 2018
aanmelden.
Wanneer: zaterdag 3 november 2018 om 17.00 uur in de Vredehorst

5. Pubquiz
Op donderdag 14 februari 2019 om 20.00 uur organiseren we weer
een oergezellige Pubquiz in de ontmoetingsruimte van de
Vredehorst. In teams van 4 personen wordt de quiz gespeeld en
wordt er gestreden om de eer en de eerste prijs natuurlijk. De quiz
bestaat uit een zestal rondes van 10 vragen. Er zijn o.a. een
muziekronde, een fotoronde en natuurlijk -op Valentijnsdag- een
ronde over de Liefde. De hapjes voor deze avond worden verzorgd,
consumpties zijn voor eigen rekening. Een gezellige avond voor alle
jongeren vanaf 15 tot ca. 100 jaar!

6. Knooppuntenroute & Picknicken op het erf
Op zondag 28 mei 2019 organiseren we een fietstocht, geschikt voor
alle leeftijden. We starten tussen 11.00 en 11.30 uur vanuit de
Vredehorst (na de kerkdienst en een kop koffie). Het is de bedoeling
om in de vorm van een puzzeltocht een mooie route in de omgeving
van Hoogeveen te fietsen. Onderweg ontmoeten we elkaar tijdens
een picknick bij zorgboerderij en B&B ‘Achter de bos’, Siberië 30 in
Stuifzand van Grietje Nijmeijer. Voor de kinderen is hier volop
ruimte om te spelen. Zet je speurneus op en fiets mee! Een leuke
afsluiting van het seizoen.

Aanmelden Ontmoetingen
Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven aan welke
ontmoeting(en) je deel wil nemen.
In de loop van het seizoen zal voor verschillende activiteiten een
herinnering worden rondgemaild. Het formulier kan tot 7 oktober
2018 ingeleverd worden in de doos in de ontmoetingsruimte van de
Vredehorst of bij:
Jacqueline Wolthers, Dravik 14
Alida Jansen, Van Swietenhof 49 (tel. 274071)
Digitaal aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website
of door de gegevens van het aanmeldingsformulier te mailen naar
ontmoetingen@pwgdeweide.nl.
Wanneer je gedurende het seizoen graag op de hoogte wil worden
gehouden van alle ontmoetingen, kun je een mail sturen naar dit
mailadres.
Ook wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je gebruik maken
van dit mailadres.
Wij hopen velen te kunnen begroeten bij een of meerdere
ontmoetingsactiviteiten!
Met een hartelijke groet,
Toke Hoekstra, Alida Jansen, Grietje Nijmeijer, Jacqueline Wolthers

Ontmoetingen PWG De Weide
e-mail: ontmoetingen@pwgdeweide.nl

