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Op woensdag 4 & 11 oktober 2017 om 20:00 uur in de
Taborkerk door Gerben H. Westra

Luthers liedgoed
Het nieuwe seizoen 2017- 2018
Voor u ligt het nieuwe programma van Bespreek het
Samen 2017-2018. Het programma wordt u
aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het
is voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke
afkomst of gezindte.
Een prachtig aanbod van 84 diverse evenementen. U
kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond bijbel
en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Bekijk het
volledige overzicht op de volgende pagina’s (tevens als
uitneemvel te gebruiken). Op de website is
uitgebreidere informatie beschikbaar. Graag vóór 12
september digitaal aanmelden.
Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.
Op zaterdag 16, 23 en 30 september 2017 om 09:30
uur in de Lutherse Kerk door Projectkoor

Cantateproject Lutherse kerk
Enthousiaste zangers die aan het
cantateproject "Bringet dem Herrn
seines Namens" BWV 148 willen
meedoen, kunnen zich vóór 10
september aanmelden.
Op zaterdag 23 september 2017 om 20:00 uur in de
Taborkerk door Symfonieorkest Sonante

Strijd & tragiek, 500 jaar reformatie in de
muziek
Symfonieorkest Sonante speelt op 23 september 2017
muziek waarin de sfeer van en de strijd voor de
Reformatie is te horen; vlak voor de maand van de
eigenlijke herdenking. Hiermee geeft zij uitdrukking aan
het muzikale component van de Reformatie.
Op zondag 24 september 2017 om 10:30 uur in de
Ericakerk door Toine Janssen

Voorbij geloof en ongeloof.
Overeenkomsten en verschillen tussen filosofie en
religie. Wat is filosofie? Wat is religie? Waarin
verschillen filosofie en religie en waarin lijken ze op
elkaar?
Op donderdag 28 september 2017 om 20:00 uur in De
Open Hof door ds. Caroline Oosterveen

Woorden van Christus
In dit boek onderzoekt de Franse filosoof
Michel Henry de woorden van Christus op
fenomenologische wijze. Daardoor komen
ze in een oorspronkelijk licht te staan en
verschijnen ze in verrassend perspectief.
Met elkaar gaan we in gesprek.
Op zaterdag 30 september 2017 om 19:30 uur in de
Beatrixkerk door Johanneke Vogel & Heleen Vegter

Cabaret van William Bolcom
De muziek van William Bolcom (1938) is geestig,
boeiend en gevuld met verrassingen;
muziek
geschreven met een twinkeling in de ogen. Johanneke
en Heleen zullen een aantal van deze liederen met een
theatraal karakter ten gehore brengen.

Maarten Luther was een van de eersten die de
gemeente een (zingende!) stem in de eredienst gaf.
Niet veel later volgde een stroom aan liederen, die tot
op vandaag gezongen wordt. En die sporen trok in de
muziekgeschiedenis.
Op donderdag 5 oktober 2017 om 19:30 uur in Silva
Sanat door Ina ter Avest & Mohamed El Jari

In dialoog met Islam
Denkt u in eerste instantie bij
‘Islam’ aan IS en terrorisme of
aan de vriendelijke buurvrouw
van Marokkaanse origine? Bent
u
bereid
tot
eerlijke
gedachtewisseling? Schrijf u in! We verkennen elkaars
‘ervaringskennis’ en leggen onze vragen voor aan
Edese moslims.
Op donderdag 5 oktober 2017 om 20:00 uur in de
Lutherse Kerk door Rochus Zuurmond

Luther als Augustijner monnik
Is het standpunt van Pelagius over de vrije wil vandaag
nog steeds actueel? Achtergrondinformatie, Luther en
Augustinus én hedendaagse meningen helpen hier
zicht op te krijgen.
Op zaterdag 7 oktober 2017 om 20:00 uur in de
Beatrixkerk door Myra vd Jagt & Arjen Threels

Concert
Concert, met Engelse religieuze koormuziek en met de
achtste symfonie van Schubert, door projectorkest en
kamerkoor van Bespreek Het Samen.
Op zondag 8 oktober 2017 om 10:30 uur in de Lutherse
Kerk olv Piet Poot mmv projectkoor

Cantatedienst Lutherse kerk
In deze cantatedienst brengt het projectkoor "Bringet
dem Herrn Ehre seines Namens" BWV 148 ten gehore.
Op maandag 9 oktober 2017 om 18:00 uur in de
Ericakerk door Loes van Laar

Restaurant Ont-moeten
Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u
verrassen tussen de gangen door.
Op maandag 9 oktober 2017 om 19:30 uur in de
Beatrixkerk door Piet Poot

Zangen van Zoeken en Zien
Samen zingen uit de oecumenische
liedbundel Zangen van Zoeken en Zien.
Deze bundel bevat liturgische liederen met
een open en vernieuwend karakter
Op dinsdag 10 oktober 2017 om 20:15 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door pastor Ben Piepers

Jezus uit de kunst
De ontwikkeling van het beeld van Jezus Christus in de
Westerse kunst laat een spanningsboog zien tussen
goddelijk en menselijk, tussen mysterie en concrete
invulling. In de handen van mensen krijgt Jezus vele
gestalten…

Op dinsdagen 10 oktober t/m 28 nov 2017 om 19:30
uur in de Beatrixkerk door Myra vd Jagt & Arjen Threels

Magnificat van Rutter: start repetities
Met elkaar studeren we het Magnificat en
de anthem Jesus Child van John Rutter
in. De uitvoering staat gepland op 3
december.

Op zaterdag 28 oktober 2017 om 19:30 uur in
de Lutherse Kerk door The Kirsticonsort

Op woensdag 11 oktober 2017 om 20:00 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Dr. Froukje Pitstra

Anne Zernike en universele religie
Anne Zernike is vooral bekend als de eerste predikante
van Nederland, of als vrouw van de kunstschilder Jan
Mankes. Minder bekend is haar rol als theologe en haar
uitgesproken visie op het links-vrijzinnige milieu van
begin 20e eeuw.
Op zondag 22 oktober 2017 om 10:30 uur in de
Ericakerk door Daniel v.d Bos

Mensenrechten in 2017
Wat zijn deze rechten nog waard na de verkiezingen
rondom Trump en Wilders?
Op maandag 23 oktober 2017 om 19:30 uur in Silva
Sanat door Ina ter Avest & Bouchra Lahrech

Theaterproducties die tot nadenken stemmen
Na
het
bezoek
aan
de
theatervoorstelling "Nieuwe Familie",
door
Sanne
Vogel
en
2
vluchtelingen op vrijdag 20 oktober
2017 in Cultura, praten we samen
verder over wat je heeft geraakt
theatervoorstelling.

COV Excelsior zingt met bas Robbert Muuse, begeleid
door Dick Meijer op piano o.l.v. dirigent Gerben
Budding enkele delen uit de Elias. Gerben Budding zal
een toelichting geven op de Elias, de componist en de
relatie tussen tekst en muziek.

in

deze

Op maandag 23 oktober 2017 om 20:00 uur in de
Beatrixkerk door ds. Theo Pieter de Jong

Als kinderen andere wegen gaan
Soms is het voor ouders lastig om te ervaren dat hun
kinderen niet dezelfde keuzes maken als het gaat over
God, geloof en kerk. We spreken hier met elkaar over,
naar aanleiding van het boek: 'Als kinderen andere
wegen gaan'.
Op woensdag 25 oktober 2017 om 20:00 uur in de
Taborkerk door dr. J. Keij

Levinas over Het ware Zelf
Levinas is de filosoof die intermenselijke relaties
analyseert. In die analyse constateert hij dat de relatie
basaal en fundamenteel een ethische is: ik ervaar in de
relatie tot de ander allereerst en meteen dat ik
verantwoordelijk ben voor die ander.
Op donderdag 26 oktober 2017 om 14:00 uur in de
Beatrix-kerk door Leijdens, de Jong & Oosterveen

Rouw is niet niks, over verdriet en geloof
Rouw komt op je weg. Soms
onverwacht, soms al langer in een
proces van afscheid. Maar het verlaat
je nooit meer. Dat kleurt je bestaan.
Op 3 middagen willen we in gesprek
gaan over vele facetten die erbij
horen.
Op donderdag 26 oktober 2017 om 20:00 uur in de
Lutherse Kerk door COV Excelsior o.l.v. Budding

Educatieve Elias F. Mendelssohn Bartholdy

Jong talent in Ede
The Kirsticonsort. Viool, cello en klavecimbel. Miguel
Espinoza e.a. spelen o.m. muziek van Elizabeth-Claude
Jacquet de la Guerre en Isabella Leonarda
Op zondag 29 oktober 2017 om 14:00 uur vanaf het
Natuurcentrum Ede door v Otterloo & vd Berg

Stiltewandeling
Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat
een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in
stilte, afgewisseld met momenten voor meditatieve
teksten.
Op woensdag 1 & 8 november 2017 om 20:00 uur in de
Taborkerk door ds. W. van der Spek

De tien plagen
Aan het Bijbelverhaal over de tien
plagen ligt een specifiek probleem
ten grondslag. Het draait om
iemand die de macht heeft én om hen die daarvan het
slachtoffer zijn.
Op woensdag 1, 15, 29 november 2017 om 20:00 uur
in De Open Hof door Lieske Hulscher&Peter Blokhuis

Leven in Balans
Hoe kun je volgens de Benedictijner monnik Anselm
Grun in een tijd van schijnbaar onbeperkte
mogelijkheden het wezenlijke van de rest kunt
onderscheiden en balans in je leven vinden? Vertrouw
op de wijsheid van je eigen ziel.
Op donderdag 2 november 2017 om 20:00 uur in De
Open Hof door Wout van Stempvoort

Zelfs in oorlog bestaan er grenzen
Zelfs in oorlog bestaan er grenzen.
Het humanitair oorlogsrecht geeft die
grenzen
aan.
Menselijkheid
behouden
in
onmenselijke
omstandigheden, dat is de missie
van humanitair oorlogsrecht (HOR) en dat is ook de
missie van het Rode Kruis, al 150 jaar lang.
Op zaterdag 4 november 2017 om 16:00 & 20:00 uur in
de Beatrixkerk door ds. E. van de Veen

Lezing met muziek en gedichten
‘s Middags: Lezing rondom het levenseinde: over
vormen van verlies, de weg van rouw en ervaringen
van troost. 's Avonds: poëzie en muziek rondom dit
thema. Uitgangspunt: het door van der Veen
geschreven boek: 'Aan de grenzen van het leven'.
Op woensdag 8 & 22 november 2017 om 20:00 uur in
de Beatrixkerk door Anja van Rijswijk

Ouder worden en vitaal blijven... Hoe dan?
In 2 bijeenkomsten gaan we samen in gesprek over de
vraag: hoe wil jij ouder worden in déze tijd? Met de
nadruk op sámen, want mensen met veel
levenservaring leren graag met en van elkaar.

Op donderdag 9 november 2017 om 20:00 uur in De
Open Hof door Aad van Tilburg

Wat er gezongen wordt moet mensen raken. In een
kerkzaal aangekleed met iconen en kaarsen zal dit
zeker gebeuren.

Bonhoeffer en de vluchtelingen
Bonhoeffer’s bezorgdheid over het lot van vluchtelingen
in de oorlog was een integraal deel van zijn leven. De
bijbel inspireerde hem onrecht te herkennen,
te
bestrijden en het goede te doen voor anderen. Wat zijn
actuele uitdagingen mbt vluchtelingen vandaag?
Op dinsdag 14 november 2017 om 20:15 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door pastor Ben Piepers

De kunst van zien: moderne kunst en geloven
"Echt waarnemen vraagt oefening,
innerlijk leeg worden en veel geduld.
Men moet daarvoor weer worden als een
kind, dat de dingen voor de eerste keer
ziet." schreef Han Fortmann. Informatie
en leren meditatief kijken naar kunst om leven en
geloven te verdiepen…….
Op woensdag 15 & 22 november 2017 om 20:00 uur in
de Taborkerk door Gerben H. Westra

Een ‘strooien brief’?

Op zaterdag 25 november 2017 om 19:30 uur in de
Lutherse Kerk door Duo SaxYOn

Jong talent in Ede
Marijke Schoër. Saxofoon, Ellen Zijm,
accordeon. SaxYOn is een fris en
vrolijk ensemble, dat concerten geeft met een
wervelvind
aan
muziekstijlen,
uitgevoerd
op
verschillende instrumenten, met mooie verhalen en
leuke anekdotes over hun muziek (Balkan-, Jazz,
Moderne en Zuid-Amerikaanse muziek.
Op zondag 26 november 2017 om 10:30 uur in de
Ericakerk door Matthijs Schouten

Relatie: mens,natuur en duurzaamheid
De mens de kroon op de schepping? De natuur een
goddelijke gift waarover de mens vrijelijk kan
beschikken? Matthijs Schouten, ecoloog, filosoof en
boeddhist, wijst een andere weg: “Mensen zijn
onderdeel van de natuur. Ons welzijn is ermee
verbonden.”

De Jacobus-brief: een bescheiden briefje, dat pas laat
kerkelijke erkenning vond. Pas op de synoden van
Rome en Carthago (eind vierde eeuw). Ondanks deze
erkenning is ze nooit erg belangrijk geworden…

Op woensdag 29 november 2017 om 20:00 uur in de
Taborkerk door Dr. Ad van Nieuwpoort

Op zaterdag 18 november 2017 om 20:00 uur in De
Open Hof door Kees Posthumus & Juul Beerda

In het boek Ester zoeken we tevergeefs
naar het woordje ‘God’. Is dat toevallig
of zegt dat iets over de wijze waarop in
de bijbel over ‘God’ wordt gesproken?

Voorstelling
"List
Jakobverhalen

en

bedrog",

de

Verhalenverteller Kees Posthumus en
accordeonist Juul Beerda spelen hun
voorstelling ‘List & bedrog / de
Jakobverhalen’. Het eeuwenoude, kleurrijke verhaal
over aartsvader Jakob krijgt een nieuw verrassend en
muzikaal jasje.
Op maandag 20 november 2017 om 19:30 uur in Silva
Sanat door Ina ter Avest & Mohamed El Jari

Theaterproducties die tot nadenken stemmen

Ester

Op zondag 3 december 2017 om 17:00 & 19:30 uur in
de Beatrixkerk door Myra vd Jagt & Arjen Threels

Adventsconcert 2017: Magnificat Rutter
Adventsconcert-2017 door het projectkoor en het
projectorkest van Bespreek het Samen. We voeren het
Magnifcat en de anthem Jesus Child van John Rutter
uit.
Op maandag 11 december 2017 om 18:00 uur in de
Ericakerk door Loes van Laar

Na bezoek aan de theatervoorstelling "Met de mantel
der liefde" in Cultura, willen we met elkaar van
gedachten wisselen over het omgaan met kinderen die
aan je zorg zijn toevertrouwd – in een gezin of op
school.

Restaurant Ont-moeten

Op maandag 20 november 2017 om 19:30 uur in De
Open Hof door Dick Hulstein

Sprak God Hebreeuws? Taal als spiritueel DNA

Kind en Kinderbijbel
We bespreken de achtergrond van het ontstaan van
kinderbijbels. We denken na over het doel ervan en
gaan na welke kinderbijbel het best geschikt is voor
“ons” kind.
Op donderdag 23 november 2017 om 20:00 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Theo
Hop

Russisch-Orthodoxe muziek
Een avond vol prachtige muziek uit de
Russisch-Orthodoxe
traditie.
In
de
Orthodoxe kerk gaat het om de beleving.

Eten met een thema, eten doe je samen.
Laat u verrassen tussen de gangen door.
Op dinsdag 12 december 2017 om 20:00 uur in de
Beatrixkerk door Drs. Karin Daalderop
Deze vraag houdt wetenschappers en theologen al
eeuwenlang bezig, maar een echt antwoord ontbreekt.
Toch zijn wetenschappers en joodse mystici het over
één ding eens, namelijk dát de wereld ergens uit
voortgekomen is en dat beide dat ‘Niets’ noemen.
Op woensdag 13 december 2017 om 19:30 uur in de
Oude Kerk door Lucassen & ds. Oosterveen

Adventsvesper
In 2018 wil de Raad van Kerken in Ede vasthouden aan
een
inmiddels
jarenlange
traditie
van
een
oecumenische vesper in de Adventsperiode. Door
samen te zingen, bidden en stil te zijn, wordt de komst
van de Messias in deze gebroken wereld herdacht en
gevierd.

Op donderdag 14 december 2017 om 20:00 uur in de
Taborkerk door ds. Carel ter Linden

Op donderdag 18 januari 2018 om 20:00 uur in de
Open Hof door drs. John Biermans

De geboorteverhalen van Jezus

Seksualiteit binnen het christendom

De
bijbel
kent
twee
zeer
verschillende
geboorteverhalen van Jezus: het verhaal van Mattheüs
en van Lucas. Zulke verhalen (de
bijbel kent er meer) moeten dan ook
niet gelezen worden als reportage
van geboorte. Ze schetsen de
betekenis van het leven van de
betrokkene.

Bijna alle religies doen moeilijk als het gaat
over seksualiteit, zeker over die van
vrouwen. Hoe zou dat komen?

Op zaterdag 16 december 2017 om 19:30 uur in de
Lutherse Kerk door Wolpowitz Quartet

Op vrijdag 19 januari 2018 om 20:00 uur in de St.
Antonius van Paduakerk door Marijke Alkema

Lezing over iconen
In de Oosters Orthodoxe kerk zijn iconen een tastbare
openbaring van het hemels pantheon. Door het
beschouwen van de icoon
“schouw” je in de
achterliggende werkelijkheid.

Jong talent in Ede
Rikki Wolpowitz speelt traverso, samen met de strijkers
van zijn Quartet.

Op zondag 21 t/m 28 januari 2018 om 19:30 uur in
diversen kerken door de Raad van Kerken

Week van het gebed
Op donderdag 21 december 2017 om 14:00 uur in de
Hotel Belmont door dhr. Albert Loef

Tentoonstelling kerststallen
Albert Loef uit Ede exposeert in Hotel
Belmont in Lunteren
tweehonderd
schatten uit zijn unieke privécollectie die komen uit
Afrika, Amerika, Azië en Europa. Kerstgroepen, in
allerlei variaties en vormen uitgevoerd, vaak uitgebeeld
naar de religieuze traditie van een land.
Op maandag 8 januari 2018 om 14:00 uur in de St.
Antonius van Paduakerk door pastor Guido Dieteren

Kennismaken met de Islam
De Islam is als godsdienst volop aanwezig in onze
Westerse maatschappij. Ook in Ede leven we samen:
moslims zijn onze buren, we komen ze tegen in de
supermarkt en we sporten samen. Maar wat weten we
feitelijk over de Islam?
Op dinsdag 9 januari 2018 om 20:00 uur in de Lutherse
Kerk door dr. Jan Kleij

De diepste betekenis van religie

In de week van gebed gaat het er vooral om, vorm en
uitdrukking te geven aan de groeiende eenheid tussen
de kerken in Nederland.
Op woensdag 24 januari 2018 om 20:00 uur in de
Open Hof door Gerard van Bruggen

Leven van Barmhartigheid
Onder deze titel schreef Gerard van
Bruggen een historisch cahier over de
geschiedenis van de armenzorg in Ede.
Op woensdag 24 & 31 januari 2018 om 20:00 uur in de
Taborkerk door Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer

Geloof in de publieke ruimte
De theoloog Rowan Williams uitte zich in zijn jaren als
aartsbisschop van Canterbury over tal van
maatschappelijke kwesties. Hij voert het gesprek met
alle hoeken van de samenleving, maar brengt daarbij
altijd een specifiek theologisch gezichtspunt in.
Op zaterdag 27 januari 2018 om 19:30 uur in de
Lutherse Kerk door Consort Lautenwerk

Zou het niet prachtig zijn als de strijd tussen religies
voorgoed stopt? Omdat mensen
inzien dat de kern van religie niets
anders is dan naastenliefde?
Naastenliefde, of zoals Levinas en
Derrida
liever
zeggen:
verantwoordelijkheid voor de naaste.

Jong talent in Ede

Op woensdag 10 & 17 januari 2018 om 20:00 uur in de
Taborkerk door Gerben H. Westra

Op zondag 28 januari 2018 om 10:30 uur en woensdag
31 jan & 7 mrt 19:30 in de Ericakerk door Heino Brink

De Bijbel – welke eigenlijk?
De zestiende-eeuwse Engelse ‘Statenvertaling’, de
‘King James’ wordt vooral door fundamentalistische
christenen als Gods-woord-zelf beschouwd, net zoals
dat het geval is met de Nederlandse Statenvertaling.
Op woensdag 17 januari 2018 om 20:00 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Jan Offringa

Liberaal christendom voor iedereen
Begin 2016 verscheen het boek 'Liberaal christendom.
Ervaren, doen en denken'. Daarin presenteren elf
auteurs,
merendeels
predikanten
binnen
de
Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende en
actuele vorm van christendom.

o.l.v Guilio Quirici, luit, Isabel Favilla, blokfluit, Guilio
Quirici, theorbe. Met haar subtiele geluid en
expressiviteit is het historische instrument de luit
inspiratie voor een kleurvol ensemble. ‘Lautenwerk’:
hybride Barokinstrument met toetsen en luit-achtige
strings: echt symbool van experimentatie in muziek!

“Zie de mens…” diversiteit en verbondenheid.
Met behulp van beeld en geluid, tekst en muziek wordt
‘de mens’ en de weg die zij gaat, geduid in omgang met
cultuur, zingeving, religie, taal, natuur. Dat roept
verwondering en vragen op, en heel misschien iets van
een antwoord.
Op maandag 29 januari 2018 om 20:00 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Roelie Reiling

Is er nog ruimte voor kwetsbaarheid?
Passen
mensen
met
een
verstandelijke beperking in onze
“maakbare”
en
naar
perfectie
strevende samenleving? In deze tijd
worden hele hoge eisen gesteld aan
mensen. Wie kan daar nog aan voldoen?

Op dinsdag 6 & 13 februari 2018 om 20:00 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Marijke van den Bos

Op woensdag 21 feb & 7 mrt 2018 om 20:00 uur in de
Taborkerk door ds. Jan Heine

Boekbespreking 'Compassie' Karen Armstrong

“Mozes van biezen kistje tot doornstruik”

"Het principe van compassie ligt ten
grondslag
aan
alle
religieuze,
ethische en spirituele tradities en
roept ons op om ieder ander altijd te
behandelen zoals we zelf willen
worden behandeld." Dit is het uitgangspunt van het
boek.

De kop van Exodus, “het boek van de namen”. We
lezen met elkaar woord voor woord de tekst van
Exodus 1: 1 tot 3 : 15. In beschikbare werkvertaling.

Op woensdag 7 & 14 februari 2018 om 20:00 uur in de
Taborkerk door Gerben H. Westra

Na de dood van God
De Amerikaans-Ierse filosoof muntte het begrip
’anatheisme’: terug naar God, na diens dood,
respectievelijk verdwijning uit cultuur en samenleving.
Hij schreef een erudiet boek over de ‘dood van de dood
van god’.
Op donderdag 8, 15 & 22 februari 2018 om 20:00 uur in
de Open Hof door ds. Caroline Oosterveen

De ontembare vrouw
Jungiaans psychoanalyticus Clarissa
Pinkola Estés vertelt op onnavolgbare
wijze oude teksten uit de hele wereld
over vrouwen na, en ze legt haarscherp
de diepere betekenis ervan uit. Drie
avonden om ons daarop eens, ook vanuit
ons geloof, gezamenlijk te bezinnen.
Op maandag 12 februari 2018 om 19:30 uur in de
Turkse Moskee door Erna Hulstein & Mariëlle Jellema

Bezoek aan de Grote Turkse Moskee
Samen met de werkgroep Pluriforme Samenleving van
de Raad van Kerken is er bezichtiging gepland van de
Turkse Moskee. Daarna zal er mogelijkheid zijn om
elkaar te ontmoeten en vragen te stellen.

Op zondag 25 februari 2018 om 10:30 uur in de
Ericakerk door Jan Keij

De bestemming van de mens
Filosoferen met Kierkegaard . Niet filosoferen over de
zin van HET leven, maar over de zin van UW leven.
Op vrijdag 2 maart 2018 om 19:30 uur
door Raad van Kerken

Wereldgebedsdag
Al jarenlang is het wereldwijd traditie, dat
op de eerste vrijdag van maart door
christenen over de gehele wereld wordt
gebeden voor vrede en gerechtigheid.
Op woensdag 7 maart 2018 om 00:00 uur in de Kerk
Nijkleaster, Jorwert door Lid van de Kloosterraad

Bezoek aan Nijkleaster Jorwert
Nijkleaster is een klooster 'nieuwe stijl' in Jorwert (Fr.).
Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in
liturgie en gesprek, stilte en wandeling. Er wordt
gezocht naar nieuwe wegen voor evangelie en
zingeving.
Op zaterdag 10 maart 2018 om 19:30 uur in de
Lutherse Kerk door Duo Mexicana

Jong talent in Ede
Duo Mexicana: Miguel Espinoza speelt klavecimbel en
Sandra Perez bespeelt de chalumeaux.
Op dinsdag 13 maart t/m 10 april 2018 om 19:30 uur in
de Beatrixkerk door Myra van der Jagt

Bachcantate Osteroratorium: start repetities
Op woensdag 14 februari 2018 om 20:00 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Peter Blokhuis

Orde, chaos en seksualiteit
“Wie naast U iets liefheeft dat hij niet
om Uwentwil liefheeft, heeft U te
weinig lief". Dit citaat uit de
Belijdenissen van Augustinus vormt
het uitgangspunt bij een inleiding over
orde, chaos, seksualiteit bij deze
kerkvader. Aansluitend discussie in groepjes.
Op maandag 19 februari 2018 om 18:00 uur in de
Ericakerk door Loes van Laar

Restaurant Ont-moeten
Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u
verrassen tussen de gangen door.
Op woensdag 21 feb t/m 21 mrt 2018 om 17:15 uur in
het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Raad van Kerken

Bewust naar Pasen
Gedurende
vijf
woensdagavonden
in
de
veertigdagentijd worden in Kerkelijk Centrum Emmaüs
stappen gezet op weg naar Pasen...

Dit jaar studeren we met elkaar Bachcantate
249 in: het Osteroratorium.
Zingt u mee?
Op donderdag 15 maart 2018 om 20:00 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Aart Mak

Aandacht voor de ziel
Toen iemand zich beklaagde over het vele werk dat hij
te doen had, reageerde een ander: 'Wie slecht omgaat
met zichzelf, kan nooit goed zijn voor anderen”. Veel
mensen zijn vervreemd van wat er diep in het leeft aan
wijsheid, geloof en liefde.
Op dinsdag 20 maart 2018 om 19:30 uur in Silva Sanat
door Ina ter Avest & Mohamed El Jari

In dialoog met Islam
Denkt u in eerste instantie bij ‘Islam’ aan IS en
terrorisme of aan de vriendelijke buurvrouw van
Marokkaanse
origine? Bent u bereid tot eerlijke
gedachtewisseling? Schrijf u in! We verkennen elkaars
‘ervaringskennis’ en leggen onze vragen voor aan
Edese moslims.

Op maandag 26 maart 2018 om 19:30 uur in Silva
Sanat door Ina ter Avest & Gladys Brinckman

Op zaterdag 14 april 2018 om 10:30 uur in de Lunteren,
Dr. Kimmijserlaan 28 door Hein Stufkens

Theaterproducties die tot nadenken stemmen

Spiritualiteit als levenskunst

Na het bezoek aan de theatervoorstelling "De Vlieg:
Zoetstof", op vrijdag 23 maart 2018 in Cultura, willen
we onderzoeken op welke manier oude patronen gewild
of ongewild een rol speelden in opvoeding en hoe zij
dat wellicht nog steeds doen.

De christelijke en vele andere
spirituele tradities ontwikkelden
een scala aan oefeningen en
inzichten voor een ander soort
levenskunst: één die ons bevrijdt van onze
gehechtheden en ego-gerichtheid, die helpt uit te
groeien tot eenvoudige, wijze en liefdevolle mensen.

Op donderdag 5 april 2018 om 20:00 uur in de St.
Antonius van Paduakerk door pastor Hans Lucassen

De Oosterse kerk en haar liturgie
In de geschiedenis van de christelijke
eredienst én de kerkelijke kunst, heeft de
Byzantijnse Kerk sinds het schisma van
1054 een geheel eigen ontwikkeling
doorgemaakt. In haar liturgische traditie,
haar theologie, haar
vroomheid en
structuur maar ook haar kunst …..
Op zaterdag 7 april 2018 om 19:30 uur in de Lutherse
Kerk door Ensemble Coronis

Jong talent in Ede
Het ensemble Coronis bestaat uit vier musici. Ada
Perez (traverso), Tim Veldman (klavecimbel), Iris van 't
Veer (sopraan) en Gerrieke Verheij (barokcello). Het
programma heeft als titel: "Stilte na de storm", met
muziek van Händel, Vivaldi, Telemann en Campra.
Op woensdag 11 april 2018 om 20:00 uur in het
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Jacob Slavenburg

Op zondag 22 april 2018 om 10:30 uur in de Ericakerk
door Loes van Laar

Samen zingen
Zangmorgen met oude liederen uit een ver of recenter
verleden. Loes van Laar geeft uitleg over de herkomst
en we genieten van de melodieën, nostalgie en
herinneringen.
Op donderdag 26 april 2018 om 19:30 uur in de
Noorderkerk door ds. Caroline Oosterveen & musici

Lente in Parijs, een vertelconcert
Een concert waarbij de verteller je bij de hand neemt en
in de sfeer brengt van de
kunststad
Parijs.
Al
verhalend worden de stukken
die
gespeeld
worden
toegelicht. Ervaar hoezeer
muziek
betekenis
krijgt,
wanneer je beter begrijpt
waarnaar je luistert.

Het verguisde christendom
Oorsprong en teloorgang van de vroegste 'kerk' en de
positie van de vrouw. Er zijn heel weinig boeken
geschreven over het vroegste christendom, nog voor
het ontstaan van de Bijbelse evangeliën.
Op donderdag 12 april 2018 om 20:00 uur in de Open
Hof door ds. Marcel Wielhouder

Voltooid leven.. of ga ik nog even?
Het initiatief wetsvoorstel “Voltooid Leven” van D66
Kamerlid Pia Dijkstra maakt veel los in ons land. Wat
betekent dit initiatief voor onze samenleving en de
manier waarop we omgaan met leven en dood?
Op zaterdag 14 april 2018 om 17:00 uur in de
Oude kerk door Myra van der Jagt

Op maandag 14 mei 2018 om 18:00 uur in de Ericakerk
door Loes van Laar

Restaurant Ont-moeten
Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u
verrassen tussen de gangen door.
Op maandag 21 t/m 26 mei 2018 door ds. TP de Jong,
ds. Caroline Oosterveen & Mariëlle Jellema

Rome anders, een verrassende 6-daagse reis
Een oecumenische reis naar Rome.
Deze keer net even verrassend
anders! Naast ruimte voor de
highlights willen we Rome ànders
verkennen dan wanneer je er voor
het eerst komt.

Uitvoering Bachcantate Osteroratorium
Dit jaar voeren we de jaarlijkse Bachcantate uit na
Pasen. Cantate 249 is eigenlijk geschreven voort eerste
Paasdag en heet daarom het Osteroratorium

Op zondag 10 juni 2018 om 19:00 uur in de
Natuurcentrum Ede door v Otterloo & vd Berg

Stiltewandeling
Op zondag 15 april 2018 om 19:00 uur in de
Beatrixkerk door Myra van der Jagt

Uitvoering Bachcantate Osteroratorium
Dit jaar voeren we de jaarlijkse Bachcantate uit na
Pasen. Cantate 249 is eigenlijk geschreven voort eerste
Paasdag en heet daarom het Osteroratorium

Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat
een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in
stilte, afgewisseld met momenten voor meditatieve
teksten.

