Jaaroverzicht 2018-2019 cursussen
en activiteiten

Ontmoeting
Verdieping
Bezinning
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Contact
Bij elke groep of activiteit in dit boekje staat een contactpersoon genoemd.
Deze kunt u aanspreken, bellen of mailen voor meer informatie of aanmelding.
Op deze pagina staan ook alle andere adressen waar u informatie vindt.
Onze predikanten René van der Rijst, Wessel Westerveld, en kerkelijk
ouderenpastor Eveline Masetti kunt u altijd vrijblijvend benaderen. Hieronder
staan hun contactgegevens.
Ds. René van der Rijst

rvanderrijst@kerkpleinhaarlemnoord.nl
tel. 023-5299450

Ds. Wessel Westerveld

wwesterveld@kerkpleinhaarlemnoord.nl
tel. 023-5763960 / 06-41046421

Eveline Masetti

ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl
tel. 023-5763960 / 06-10571560

Noorderkwartier

Ontvangt u nog geen Noorderkwartier,
stuur dan een mail of bel: 023 - 525 21 16
kerkelijkbureau@kerkpleinhaarlemnoord.nl
kerkpleinhaarlemnoord.nl
kerkpleinspaarndam.nl
immanuelkerk haarlem
kerkinbeeld
www.kerkdienstgemist.nl
Aanmelden: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Mail die 9x per jaar wordt verstuurd, met
alle speciale activiteiten in de gemeente

Websites
Facebook
YouTube kanaal
Kerkdienst gemist
E-Magazine

Verhalenhuis Haarlem
E-Magazine Verhalenhuis

van Egmondstraat 5
023 - 52 52 116

verhalenhuishaarlem.nl
info@verhalenhuishaarlem.nl
Aanmelden: info@verhalenhuishaarlem.nl
Mail die 9x per jaar wordt verstuurd, met
alle activiteiten in het Verhalenhuis Haarlem

van Egmondstraat 7
06 - 24 75 76 28
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Kerkplein 2
023 - 537 08 02

Ten geleide

Inhoud

Ook dit jaar is er weer van alles te doen
in en rond de Oude Kerk in Spaarndam
en de Immanuelkerk in Haarlem-Noord.
Sinds vorig jaar zijn daar de activiteiten
in het Verhalenhuis nog bijgekomen die vindt u in een apart boekje.
In dit boekje vindt u alle activiteiten die
wat meer op onze eigen gemeente
gericht zijn - maar waar natuurlijk
iedereen welkom is.
Ruimte voor ontmoeting, verdieping,
bezinning.
Ruimte om met elkaar in gesprek te
komen, over wat ons beweegt,
inspireert.
Wat ons hoog zit - en soms diep gaat.
Ruimte voor God en voor elkaar.
Met woorden uit een een gebed van
Jurjen Beumer:

Contact
Ten geleide
Inhoud
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Jeugd
Kleine kerk - peuters
Kinderkerk
Basiscatechese
Oecumenische Tienergroep
Chillin’, Jeugdkampen
Kinderkerstmusical
Peuter/kleuter kerstmusical
Palmpasen
Jeugdkoren
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Volwassenen
Gedichten en lunchen
in Spaarndam
Leeskring Immanuelkerk
Bijbelleeskring
Geloven in Spaarndam
Leeskring Spaarndam
Rondom 30
@home
Sandwichgroep
De troostboom
4 seizoenen bijeenkomsten
Kloosterweekend
Meer dan koetjes en kalfjes
Groot verlangen
Allerzielen

Nooit heeft iemand u gezien,
en toch getuigen veel mensen van
Uw trouw en liefde.
Onverwacht hebben ze die
soms ervaren, meestal
door middel van mensen:
werkers voor mensen in nood
vechters voor eerlijkheid en respect
brengers van vrede en heil
arbeiders in de wereld van de armoede
Daar waar deze liefde is en gebeurt
daar wilt U zijn, hebt U ons beloofd.
Dat het vandaag waar mag zijn
en alle dagen van ons leven.
Dat zou mooi zijn, als wij zo iets van
God gestalte konden geven, konden
ervaren! Van harte welkom!
Eveline Masetti,
Wessel Westerveld
Rene van der Rijst
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Jeugd
Kleine kerk

Basiscatechese

______________________________
Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst
‘kleine kerk’ waar de jongste kinderen
(tot 4 jaar) in een veilige omgeving
worden opgevangen, kunnen spelen. Op
de laatste zondag van de maand is er
een ‘Peuterviering’: speciaal op kleuters
toegesneden, met een verhaal,
spelletjes, liedjes, knutsels.

______________________________
Van de kerk voor alle kinderen van
groep 6,7, en 8. We doen daar
onderwerpen over het geloof, de kerk,
de bijbel en je leven. Het is gezellig
met elkaar, we doen leuke dingen,
zoals bijvoorbeeld iets maken of filmen
of uitspelen, je hebt geen huiswerk en
je leert er ook nog wat van. En je kan
meedoen aan een kerkdienst, zodat
die niet zo saai is. Dus? Komen! Nog
iets? Ja! We gaan ook een mooie
dienst voorbereiden, voor zondag 9
december.

Meer informatie:
Truus Jonkers, 023-5252019

Kinderkerk
____________________

Wanneer: donderdagavond, de 1e
keer ná de herfstvakantie

De kinderkerk komt elke zondagochtend
tijdens de kerkdienst samen in de eigen
kinderruimte van de Immanuelkerk. Voor
kinderen van de basisschool.

Van 19.15 – 20.15 uur.
1 november, 8 november,15
november, 22 november, 29
november, 6 december (en dan
zondag 9 december de kerkdienst!)

Meer informatie:
Gert Jonkers, 023-5252019

En ook nog een serie in 2018, de 1e
keer ná de voorjaarsvakantie
18 februari, 7 maart, 14 maart, 21
maart, 28 maart, 4 april
Waar: Immanuëlkerk, van
Egmondstraat 5, Haarlem
Wie: Wessel Westerveld
Opgave: ds. Wessel Westerveld, 023
5763960 / 06 41046421
wwesterveld@kerkpleinhaarlemnoord.
nl
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Meer informatie:
Tomas van der Rijst:
tomasvanderrijst@gmail.com

Oecumenische
tienergroep
____________________

Simon Dercksen:
simond14@hotmail.com

De oecumenische tienergroep is voor
alle tieners van 12-16 jaar. Katholiek én
protestant. De tienergroep komt bij
elkaar in de jeugdruimte van de
Immanuelkerk. In ongeveer drie tot vier
blokken van ieder vijf bijeenkomsten
wordt op een actieve manier een thema
behandeld. In één van de blokken
bereiden ze ’n eigen viering voor.
Hoe sta jij in het leven en wat betekent
je geloof daarin voor jou, dat is de
centrale vraag in alle thema’s. Voor de
tienerleiding gaan een serieus gesprek
en gezelligheid hand in hand, dus
organiseren we ook een
Sinterkerstdiner, ‘kom ff eten’ en, als
jaarlijks hoogtepunt, het tienerkamp.
Wij durven de stelling aan: bij de
tienergroep maak je vrienden voor het
leven!

jeugdkampen
______________________________
De weekendkampen voor kinderen en
tieners van 8 t/m 12 en 12 t/m 15 jaar
die aan het eind van ieder schooljaar
worden gehouden zijn het hoogtepunt
van het seizoen.
Bij de kinderen gaat niet alleen jeugd
‘van de kerk’ mee, maar ook heel veel
vrienden en vriendinnen. De kinderen
doen allerlei (nachtelijke) spelletjes en
zingen bij het kampvuur.
Ook de tieners van 12 t/m 16 jaar gaan
jaarlijks op kamp naar een geheime
locatie. Daar worden leuke opdrachten
zoals een kookwedstrijd, spijkerbroek
hangen en nachtelijke spelen gedaan
en vooral lekker weinig geslapen!

Durf jij ook? Of weet je het niet zeker?
Neem contact met ons op: fam.
Leichel, 023–5258236
ee.leichel@gmail.com

Meer informatie en opgeven:
info@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Chillin’
_____________________________
Elke zondagavond bespreekt de 16+
jongerengroep eerst een onderwerp en
daarna gaan ze chillen in hun eigen
ruimte in de Immanuelkerk. De groep
draait zelfstandig en maakt ieder jaar
op onnavolgbare wijze een eigen
viering in de kerk. Ook gaan ze ieder
jaar op kamp.
De jongeren van Chillin’ werken ook
actief meewerken aan het Verhalenhuis
Haarlem met een eigen filmavond en
muziek avonden met bands en singersongwriters.
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Kinderkerstmusical

Kerstmusical voor
peuters en kleuters

______________________________

__________________________________

De Immanuelkerk voert al jaren
kerstmusicals voor kinderen uit, waar
steeds meer families uit de hele regio
op afkomen.

De peuter/kleuter kerstmusicals zijn
ieder jaar weer een groot succes met
honderden bezoekers van
0 t/m 6 jaar met hun ouders.

De oudste kinderen van de kinderkerk
spelen ieder jaar op kerstavond van
17-18 uur een nieuwe musical en
worden daarbij muzikaal begeleid door
het Groot Haarlems Kinder Kerstkoor.
Ook dit jaar wordt een nieuwe musical
gespeeld op zaterdag 24 december.

Jips Kleine Kerststal is een
kerstmusical voor de allerjongsten van
0 t/m 6 jaar. Zaterdag 15 december
wordt deze weer 6 keer uitgevoerd in
het Verhalenhuis. De vaste
ingrediënten van deze 15e
kerstmusical zijn het kerstverhaal, veel
sfeer en interactie met de kinderen,
leuke kerstliedjes met teksten die door
kinderen tot 6 jaar begrepen worden en
een voorstelling van 30 minuten.

De toegang is gratis. Omdat de
Immanuelkerk vorige jaren helemaal
vol was met 500 bezoekers, kan
reserveren vanaf dit jaar alleen nog
heel eenvoudig via de website:
kerkpleinhaarlemnoord.nl

In deze geheel in eigen beheer
geproduceerde kerstmusical is er dit
jaar een bijzondere
hoofdpersoon, Jip. Een pop met
oranje haar die aan de
keukentafel een doos mag
uitpakken met alle kerstfiguren
en daar voor kinderen heel
herkenbaar commentaar op
geeft. Het kerstverhaal komt
dan tot leven met zingende
kerstbomen, de herders, de
engel, Jozef en Maria, de wijzen
en natuurlijk het kindje Jezus.
Zaterdag 15 december, 10.00,
11.00, 12.00, 13.30, 14.30,
15.30 uur
Reserveren is verplicht via
www.verhalenhuishaarlem.nl
Toegang € 2,50 kleintjes.
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Palmpasen
kindermiddag

Jeugdkoren
__________________________________

__________________________________

Houd je van zingen, dan zijn de
jeugdkoren van Stichting Living Colours
een superleuk idee. Het hele jaar of af
en toe, of je nu protestants bent,
katholiek of als je geen kerklid bent,
voor iedere leeftijd is er wel een koor,
kijk maar eens op de website:
livingcloursmuziek.nl
De liedjes die worden gezongen zijn
altijd met begrijpelijke en moderne
teksten die écht ergens over gaan, en
worden met orkestbanden gezongen.
Dirigente Annelies Kole is al meer dan
10 jaar geleden de enthousiaste motor
achter deze koren. Zij is docent
schoolmuziek op vele scholen in de
regio.

Palmpasen

Kindermiddag
In het Palmpasen weekend, de week
voor Pasen, wordt de jaarlijkse
Palmpasen Kindermiddag gehouden in
de Immanuelkerk.

Het Fleurig Kleurig Kinderkoor is voor
kinderen van 4 t/m 6 jaar en repeteert
spelenderwijs de zes weken voor
Palmpasen aan een paar leuke liedjes

De kinderen versieren dan onder
begeleiding een Palmpasenstok en
krijgen een muziekworkshop met
spelletjes over de lente, nieuw leven en
het Palmpasenverhaal. Als spetterend
eind wordt al zingend de optocht
gelopen. De meeste kinderen herhalen
dat de volgende ochtend nog graag
een keertje in de feestelijke
kinderdienst op zondagochtend.
Er zijn twee leeftijdsgroepen en in
totaal kunnen maximaal zeventig
kinderen meedoen in de leeftijd van 2 t/
m 12 jaar. Meedoen kost niets.
Vanwege het grote succes is het wel
noodzakelijk vooraf uw kinderen aan te
melden via de website:
kerkpleinhaarlemnoord.nl
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die tijdens de Palmpasenviering
worden uitgevoerd. Zij zingen en
spelen op maandagavond van
18.20-18.50 uur.

ook aansluiten bij de musical van het
grote kinderkerstfeest op kerstavond in
de Immanuelkerk.
Voor alle tieners is er Jongerenkoor
aLive! en de aLive! Jongerenband. Hun
repertoire bestaat uit popsongs met
inhoudelijk goede teksten, die
aansluiten bij het thema van
jeugdvieringen. Dat zijn zowel
Nederlandstalige songs van Marco
Borsato of Nick en Simon, als
Engelstalige van bijvoorbeeld U2, Bon
Jovi of Paolo Nutini. Het koor repeteert
vrijwel wekelijks op maandagavond
van 19.45-20.45 uur en de band
repeteert zondagavond van 19-20 uur.

Kinderkoor Living Colours repeteert
iedere maandagavond behalve in de
schoolvakanties van 18.45-19.30 uur
met kinderen vanaf ongeveer groep 4 t/
m groep 8. Uiteraard krijgen zij ook
groepszangles en leren ze beter
samen te zingen. Aangezien Living
Colours nog het enige kinderkoor in de
regio is, zingen zij ook regelmatig in
andere kerken. Daarnaast is er een
verbinding aangegaan met de
katholieke Mariakerk om ook daar een
aantal keer per jaar te zingen.

___________________________________

Het Groot Haarlems Kinder Kerstkoor
bestaat ieder jaar weer uit meer dan 30
kinderen uit de hele regio. Zij zingen
tussen herfst- en kerstvakantie 10
weken lang 10 nieuwe kerstliedjes die
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Volwassenen
Gedichten en lunchen in
Spaarndam
-Ik zie een banaan ___________________________________
Bij de lessen Nederlands (eind jaren
zeventig, begin jaren tachtig) op mijn
school in Rotterdam hing in het lokaal
de wonderlijke dichtregels van Leo
Vroman: "Ik zie een banaan. Ik raak
hem al aan. Maar voor ik m pel, krijgt
hij kippevel. Ik leg hem terug." En in de
vijfde moesten we een
analysewerkstuk maken van een
gedicht – ik koos voor het pompeuze
"Ik ben een god in diepst van mijn
gedachten" van Willem Kloos.
Misschien dat in dat lokaal toch meer
dan ik ooit dacht mijn liefde voor taal
en theologie is aangestoken. Afijn.
Laten we samen weer gedichten lezen.
En voordragen. In de Oude Kerk te
Spaarndam. We kunnen afsluiten met
samen lunchen.

Leeskring
Immanuëlkerk
___________________________________
Deze leeskring bestaat al heel lang –
ooit opgericht door ds. Kees Meijer,
toen overgenomen door ds. René van
der Rijst en vanaf komend seizoen gaat
ondergetekende samen met
belangstellenden een spannend boek
lezen. "De orthodoxe ketter" van Peter
Rollins. Een jonge Ierse schrijver,
theoloog en filosoof met vaak
verrassende 'verkeerde-been-exegese'
van Bijbelse verhalen. Het boekje
bestaat uit relatief korte stukjes, een
verhaal, losjes gebaseerd op een
Bijbeltekst en dan een bespiegeling
daarop. Het is zeer de moeite waard
het boekje aan te schaffen, ook als u
niet meedoet met de leeskring. Maar
wel meedoen is natuurlijk nóg leuker! U
hoeft het stuk niet van tevoren gelezen
te hebben – we lezen samen. En
wisselen uit.

Je hoeft niet heel belezen te zijn (ben
ik ook niet!) of superslim, alleen maar
nieuwsgierig!
De laatste dinsdagmorgen van de
maanden sept, okt, nov., febr., maart,
april, mei. Van 10.45 – 12.00 uur,
aansluitend lunch – we eten samen op
wat we samen meebrengen.
25 september, 30 oktober, 27
november, 26 februari, 26 maart, 30
april en 28 mei.
Wessel Westerveld
Opgave: ds. Wessel Westerveld, 023
5763960 / 06 41046421
wwesterveld@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Van harte welkom!
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Op woensdagmiddagen van 13.30 15.00 uur in de Immanuëlkerk.

Plaats: Immanuelkerk
Data: donderdag 20 september; 11
oktober; 1 en 22 november, 13
december; 17 januari; 7 februari; 7 en
21 maart; 11 april, 9 mei en 6 juni.
Tijd:13.30-15.00 uur
Indien nodig kunt u gehaald en
gebracht worden.
Opgave van nieuwe deelnemers bij:
René van der Rijst, 023-5299450

Data: 3 oktober, 24 oktober, 28
november, 19 december, 9 januari, 23
januari, 13 februari, 6 maart, 10 april,
1mei, 22 mei, 12 juni.
Wessel Westerveld.
wwesterveld@kerkpleinhaarlemnoord.nl
, 06 41046421

Leeskring Spaarndam
_____________________

(Bijbel-)leeskring
____________________

Voor de liefhebbers: ik ga met de
leeskring uit Haarlem een boek lezen
van Peter Rollins, zie de informatie
daar. En dat lijkt me nu óók leuk in
Spaarndam. Ik hoor graag of er
belangstelling voor is! (Wessel
Westerveld,
wwesterveld@kerkpleinhaarlemnoord.nl
, 06 41046421)

De Bijbelleeskring gaat zich dit jaar
bezig houden met Joodse wijsheid:
thema’s als gerechtigheid, gastvrijheid,
samenleven, de Sjabbat, vrijheid, het
kwaad, geweld, belicht vanuit Bijbel en
Joodse traditie.

Geloven in Spaarndam
__________________________________
Ongeveer maandelijks – afhankelijk
van altijd te volle agenda’s – komen we
bij elkaar. Afkomstig uit verschillende
tradities, gelovig, maar niet altijd
kerkelijk, met de nodige vragen, praten
we met elkaar over ‘geloven vandaag’.
Welke rol speelt geloof in je leven? En
waar staat voor jou de kerk?
Bijbelteksten worden in de Joodse
traditie vaak op een voor ons
verrassende manier uitgelegd, waarbij
men heel goed kijkt naar wat er nu
eigenlijk staat.

Wat betekent het oude verhaal
vandaag – wat zeggen woorden als
‘God’, ‘Jezus’ je – en ervaar je dat ook
ergens?
De bijeenkomsten zijn telkens bij
iemand thuis.

In vorige jaren gingen we vaak met
bijbelgedeeltes aan de slag. Dit
seizoen werken we rond thema’s - met,
natuurlijk, alle ruimte om samen in
gesprek te komen.

Meer weten? Edith Zweerman
(5391540; edith@vanreeuwijk.nl)
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Rondom 30
____________________

@Home

Wij zijn een gespreksgroep van en voor
mensen rondom de 30, met
deelnemers uit Haarlem en
Velserbroek. Eens in de drie weken
komen we bij elkaar op
woensdagavond om over verschillende
onderwerpen te praten. De ene keer
praten we hoe we ons geloof met ons
dagelijks leven kunnen verenigen, de
andere keer hebben we een
gastspreker die vertelt over zijn
werkervaringen of we gaan op bezoek
bij andere geloofsstromingen in de
buurt, zoals een moskee of het leger
des heils. Maar niet alleen hebben we
het over geloofsonderwerpen, maar
ook over de zin en onzin van plastische
chirurgie, over de keuzes van het
huidige kabinet of we bekijken een film.
Van alles wat dus. Onze avonden
beginnen om 20.00 en eindigen om
ong. 22.30 en zijn bij één van ons
thuis. Het is niet alleen serieus, maar
ook zeker gezellig. Ben je tussen de 25
en 35 en lijkt het je leuk om eens een
kijkje te nemen? Je bent van harte
welkom.

Wij zijn een gespreksgroep met
mensen uit inmiddels heel Haarlem en
omstreken. Allemaal zo'n beetje
midlife....

___________________________________

We komen op verschillende avonden in de eerste week van de maand - bij
elkaar vanaf 20.00 uur bij één van de
deelnemers thuis.
Het gaat – in willekeurige volgorde –
over werk, kinderen, de stad, het land,
de wereld waarin wij wonen, over wat
we geloven, wat niet meer en wat nog
niet, over allerlei alledaagse dingen en
soms over iets bijzonders.
Gezellig is het altijd – en als het lukt
om ook nog enige verdieping aan te
brengen, zijn we helemaal tevreden.
contactadres: ds. René van der Rijst
renevanderrijst@kpnplanet.nl

Wanneer: Woensdagavonden, 3wekelijks
Waar:
M.m.v.:

Bij mensen thuis
ds. Wessel Westerveld

Info en opgave: Géke Huttenga,
023-525939, geke@huttenga.nl
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emoties en verhalen gedeeld worden.
Het is de bedoeling dat we 5 keer bij
elkaar komen. Er zal ook een
terugkomdag zijn. Deze rouwgroep is
specifiek voor verlies aan de dood. Ik
vind het belangrijk dat er binnen de
bijeenkomsten tijd en ruimte is voor
jouw verhaal en dat je je ervaringen,
verdriet en andere emoties kan en mag
delen met elkaar. Tijdens de rouwgroep
bijeenkomsten werk ik met creatieve
opdrachten en soms laat ik het initiatief
bij jou om met een idee te komen. We
zullen naar muziek luisteren, verhalen
vertellen/voorlezen, gedichten
schrijven en we zullen een voorwerp
maken als herinnering.

Sandwichgroep
___________________
Wij zijn een gespreksgroep voor de
mensen tussen de 40 en 65 jaar, met
zorg voor de kinderen en hun ouders
waar zij precies tussenin zitten.
Sandwichgroep dus. De groep bestaat
uit ong. 13 personen en we komen zo’n
10 keer per jaar bij elkaar van 20.00
-22.00 uur en om de beurt bij iemand
thuis voor een leerzame en gezellige
avond. Er worden diverse thema`s en
onderwerpen aangesneden. Je kunt
zelf ook een onderwerp aandragen.
Soms kijken we naar een film,
bijvoorbeeld As it is in Heaven. Of we
lezen samen een boek. (bijvoorbeeld
“Eindelijk Thuis” van Henri Nouwen)
Wanneer: ongeveer 10 nader vast te
stellen avonden van
20.00-22.00 uur
Waar:

Bij mensen thuis

M.m.v.:

ds. Wessel Westerveld

Opgave & info: Bob & Els van den
Berg, 023-5262304,
b.berg533@upcmail.nl
Dag en tijd: woensdag, 10.00 – 12.00
uur
Aanmelden voor zondag 30 september
2018 bij Eveline Masetti tel: 06
10571560 of
ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Gespreksgroep
Rouwbegeleiding
“De troostboom”
__________________

Na aanmelding volgt een
intakegesprek

Er zijn meer mensen die een groot
verlies hebben meegemaakt. Het kan
fijn zijn om het verlies met anderen te
delen. Misschien voel je je dan niet
meer zo alleen in je verdriet. In een
rouwgroep van minimaal 4 en
maximaal 8 mensen kunnen deze
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wisselen rondom een thema. Als u zich
meer wilt verdiepen in de bijbel, geloof

De vier seizoenen
bijeenkomsten
___________________
In ieder seizoen van het jaar wordt er
een middag in de kerk georganiseerd
rondom bezinning en ontmoeting met
een thema voor alle mensen vanaf 80
jaar en ouder. En degene die dat wil
mag een introducé meenemen
(echtgenot/vriend/vriendin/kennis/
familielid/goede buur
De volgende data bent u van harte
welkom:

en maatschappij is deze groep een
goede aanrader. Thema’s worden in
overleg gekozen. De ene keer staat er
een Bijbeltekst centraal en een andere
keer kiezen we een maatschappelijk
onderwerp dat een link heeft naar ons
kerk-zijn en ons geloven.
De gespreksgroep komt iedere laatste
dinsdagmorgen van de maand bij
elkaar van10.00 tot 12.00 uur in de
Immanuelkerk. Voor opgave of meer
informatie bij Eveline Masetti tel: 06
10571560 of
ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Dinsdag 28 augustus 2018 14.00-16.00
Dinsdag 20 november 2018
14.00-16.00
Dinsdag 12 februari 2019 14.00-16.00
Dinsdag 14 mei 2019 14.00-16.00

Kloosterweekend
___________________
Bent u toe aan een weekend stilte en
verdieping? In het weekend van 24 t/m
26mei 2019 gaan we een weekend
meeleven in de Benedictijnse St.Adelbertabdij in Egmond-Binnen.
www.abdijvanegmond.nl

Meer dan koetjes en
kalfjes

Het is een uitgelezen kans voor ons om
te proeven van de rijkdom van het
gebedsleven en de ingetogen stilte die
hier gekoesterd wordt. Kosten 103,60
euro per persoon.

_______________________________
Praten over koetjes en kalfjes kan ertoe
bijdragen om lekker luchtig in het leven
te staan. Toch kan het fijn zijn om af en
toe meer de diepte in te gaan en om
anderen te ontmoeten. Er is tijd en
ruimte om met elkaar van gedachten te

Er kunnen in totaal 14 personen mee.
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Reageer snel en geef je op voor 28
november 2018! (dit i.v.m.
vooruitbetaling) Na opgave volgt meer
informatie.

het donker naar het licht, de schaamte
voorbij.
Deze vertelvoorstelling is begeleid
door Pauline Seebregts, verteller,
mentor en docent aan de
Vertelacademie. Externe begeleiding is
door Eveline gevraagd aan haar
inspirator en voorbeeld Kees van der
Zwaard. Kees is schrijver, scenarist,
theoloog en theatermaker.

Opgeven bij Eveline Masetti tel: 06
10571560 of
ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Groot Verlangen –
vertelvoorstelling
____________________
De vertelvoorstelling “Groot Verlangen
– Zien en Gezien worden” van Eveline
Masetti is twee keer te zien in
Verhalenhuis Haarlem, op
dinsdagmiddag 5 februari om 14.00
uur en zondagmiddag 10 februari om
16.00 uur.
“Alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is onzichtbaar voor de
ogen.”
“Groot Verlangen” is een meeslepende
vertelvoorstelling over zien en gezien
worden, van een lang gekoesterde
droom die plotseling tot een einde
komt als Eveline geconfronteerd wordt
met haar visuele handicap. Alles wordt
donker. Angst, schaamte, pijn en
verdriet houden haar lange tijd in de
greep. Waar haalt zij dan de moed
vandaan om te zien met haar hart?
Kom kijken en luisteren naar het
bijzondere verhaal van Eveline. Zij
neemt u graag mee op deze reis van
vallen en opstaan.

Na afloop er gelegenheid om Eveline
en elkaar te ontmoeten onder het genot
van een drankje
Try-out: Dinsdag 5 februari om 14.00
uur (Verhalenhuis is geopend vanaf
13.30 uur)
Premiere: Zondag 10 februari om 16.00
uur (Verhalenhuis is geopend vanaf
15.00 uur)

Eveline Masetti: pastor, coach en
verteller, vertelt haar persoonlijke
verhaal in haar vertelvoorstelling “Groot
Verlangen”. In het kader van haar
afstuderen aan de vertelacademie te
Utrecht neemt zij u mee op reis, door

Toegang: € 7,50
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Met de eeuwigheid verweven….

Allerzielen
met het Requiem van Fauré
Al eeuwenlang worden in de Rooms-Katholieke traditie op Allerzielen de
overledenen herdacht. Aansluitend bij die traditie vieren we ook in de
Immanuelkerk (opnieuw) Allerzielen. Met iedereen die stil wil staan bij het
overlijden van iemand die je lief was, gelovig of niet gelovig.
We luisteren naar het Requiem van Gabriel Fauré, uitgevoerd door het
Immanuelkoor o.l.v. Rob v.d. Eijkhof, begeleid door een klein ensemble.
Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken, om stil te zijn…

zondag 4 november 2018
16.00 uur
Immanuelkerk
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