BEZINNING – ONTMOETING – SOBERE MAALTIJD 2019
Het centrale thema is ‘Kom - alles staat nu klaar’ (Lukas 14: 15-24)
8 maart - RvK - Welkom, de gastheer nodigt je uit voor een feestmaal! – Marian Smit
Op 8 maart vieren we de Wereldgebedsdag, die elk jaar wordt georganiseerd door christenvrouwen uit 173
landen. Zij willen door gebed en actie invloed uitoefenen op mensen en hun omgeving. Deze keer is het
programma geschreven door vrouwen uit Slovenië.
15 maart - FB - Doe wat je hand te doen vindt - Jan Louter
Over een Franciscaanse praktijkgerichte manier van leven die je open houdt naar het nieuwe en
onverwachte. Franciscus was zoekende. Hij ging het kerkje van San Damiano binnen en bad: "Heer, wat wil
je dat ik doe?" Hij hoorde: “Zie je niet hoe mijn huis in verval raakt; herstel het”. Hij begon met wat voor de
hand lag: metselen. Gaandeweg koos hij voor een leven volgens het model van het evangelie.
22 maart - MOV - Opvang van thuiszoekenden - pastor Gerard Weel
Niet alleen de Engelbewaarderskerk in Hoorn-Noord heeft een mooie nieuwe bestemming gekregen, ook de
voormalige pastorie die daarbij hoorde. Waar vroeger de pastoor en de kapelaans woonden hebben nu een
aantal huiszoekende alleenstaanden, een in principe tijdelijk onderdak gevonden. Bij zoiets komt heel wat
kijken: er moest verbouwd en bijgebouwd worden om de vele belangstellenden een aangepast appartement
of een kamer met keukenblok te kunnen bieden. Gelukkig heeft elke bewoner wel iets in zijn persoon
waardoor hij (of zij) door de anderen gewaardeerd wordt en dat geeft zelfvertrouwen en thuisgevoel.
Samenleven is geven en nemen. Zoiets heeft Lukas misschien bedoeld.
29 maart – RvK - Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken - Ton Heijboer
De kerk helpt…..echt! De kerk, dat is de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland. Ze bestaat uit
miljoenen mensen die hun inspiratie putten uit de Bijbel. Daarin staan verhalen, gedichten, leefregels,
liederen, dromen en nog veel meer. Alles samen is één vlammend protest tegen “de wet van de jungle” (de
sterke leeft ten koste van de zwakke) Die oude verhalen laten zien dat het anders kan. Daarom hebben
geloofsgemeenschappen in West-Friesland de krachten gebundeld en de HWK opgericht.
5 april – FB - Ruimtes van liefde, gecreëerd door vrouwen. - Dia Bijl
Ruimte van liefde? Is dat de door Clara van Assisi bezielde gemeenschap van vrouwen, die liefdevol en
barmhartig samenleven? Is dat de weg die Elisabeth van Thüringen koos in haar zorg voor de armen? Of
Etty Hillesum die schrijft ‘dat we de woning, waarin JIJ in ons huist, moeten verdedigen’. Zien wij ook nu
voorbeelden van vrouwen die ruimtes van liefde creëren? Dat jij ook zelf een ruimte kan zijn, waar mensen
graag binnen gaan? In welke ruimtes speelt ons leven zich af en hoe ervaren wij dat?
12 april – MOV - Geroepen worden - Pastoor Samuel Marcantognini van de H.Matteusparochie
Pastoor Samuel vertelt ons deze avond, dat iedere christen in feite geroepen wordt. Christen zijn betekent in feite
geroepen zijn. Dat is een gave en tegelijk een uitdaging in deze tijd. Wij willen het graag gezamenlijk over de roeping
hebben. Dit zullen wij doen in het licht van de gelijkenis van de genodigden tot het feestmaal in Lucas 14,15-24 en op
basis van persoonlijke ervaring. Geroepen zijn, ervaring van crisis, antwoord op de roepstem, nieuw leven maar ook
andere elementen kunnen een belangrijke rol spelen in onze geloofservaring. Ben je je bewust dat je geroepen bent?
Zijn we ons bewust, dat wij allemaal geroepen zijn/worden? Wat doen we daarmee? Hoe gaan we hiermee om?"
De 6 bijeenkomsten worden gehouden in Kerkelijk centrum Het Octaaf, JD Pollstraat 1 in Hoorn op de
vrijdagavonden van 18.00 – 19.30 uur.
De bijdrage is € 5,- per keer ter dekking van de kosten en tevens voor een bijdrage aan de HWK
Opgeven: Uiterlijk donderdag voorafgaande aan de maaltijd bij:
Nel Terlouw tel: 0229 218190,nel.gerrit.terlouw@hetnet.nl
of bij Jan Louter tel: 0229 236512, jan.louter@planet.nl
Graag zelf een soepkom en lepel mee nemen. Voor soep en brood wordt gezorgd.

