
 

 
30 september 2022 - 10 april 2023 
Gospel, een muzikale reis van kracht en hoop  
 
Dompel je onder in de geschiedenis én actue-
le betekenis van een van de invloedrijkste 
muziekstromingen sinds haar ontstaan in het 
slavernijverleden. Een reis langs het onderbe-
lichte verhaal van een muziekgenre en lifesty-
le. Met artiesten zoals Mahalia Jackson en 
Aretha Franklin, maar ook met Martin Luther 
King, Elvis Presley en Kanye West. Gospel 
leeft!  
Museum Catharijneconvent,  Lange Nieuw-
straat 38 te Utrecht 
lees meer (met daaronder de link die volgt 

hieronder) 

Lees meer: 

 
 
7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 no-
vember en 8 december 2022 
‘Rondje om de kerk’ 
Gezellig samen wandelen en kletsen in een 

‘rondje om de kerk’. Oftewel, op een rustig 

groepstempo wandelen we door (de natuur) 

van Warnsveld. Verzamelen om 19:30 bij de 

kerk en om 19:45 vertrekken we tot uiterlijk 

20:30. Iedereen is welkom en opgave van 

tevoren is niet nodig. Kerk Warnsveld.  

Martinuskerk, Kerkplein 1 te Warnsveld 

Lees meer: 

 
 
5 en 12 oktober 2022 (17:00 – 17:30 uur) 
Vesper in de Stad Doetinchem 
In de sfeervolle Driekoningenkapel is iedere 
woensdagmiddag een vesper. Deze begint om 
17.00 uur en duurt een klein half uur. Een 
moment van bezinning, om even op adem te 
komen. Midden in de week een half uur om je 
te laten inspireren door een tekst of het zin-
gen van een mooi lied, of ernaar te luisteren. 
Driekoningenkapel, Gasthuissteeg 2 te Doetin-
chem 
 

Lees meer: 

 

 

 

 

 

 

12 oktober en 2 november, 23 november en 

12 december 2022 (15.30-21.00 uur) 

Doodnormaal en levensecht 
Wilt u verkennen wat de dood voor het leven 
betekent vanuit verschillende perspectieven? 
Dan is deze cursus geknipt voor u. Want als 
we de dood negeren, doen we het leven te-
kort. In deze cursus onderzoeken we de dood 
als onlosmakelijk onderdeel van het leven. De 
cursus wordt gegeven in samenwerking met 
hospice Bardo.  
De cursus bestaat uit vier cursusdagen (12 
okt.; 2 nov., 23 nov., 12 dec.) van 15:30 - 
21:00 uur.  
VU Expertisecentrum voor Religie en Samenle-
ving, Hoofdgebouw, 2E-13, De Boelelaan 1105 
te Amsterdam 

Lees meer: 

 

31 oktober 2022 
Protestantse Lezing 2022 - Zinnig zoeken 
Op maandag 31 oktober 2022 vindt de jaarlijk-
se Protestantse Lezing plaats. Deze keer is de 
lezing een speciale editie van het succesvolle 
Jacobidebat, een initiatief van de Utrechtse 
community Via Jacobi. Tijdens dit debat gaan 
we in gesprek over secularisatie, sporen van 
zingeving in de samenleving, nieuwe vormen 
van zingeving en welke rol het christendom 
daarin speelt.  
Jacobikerk, St Jacobsstraat 171 te Utrecht 
 

Lees meer: 

 
 
17 oktober 2022 (14.00-16.00 uur) 
Mediteren met de bijbel 
Ongeveer twee keer per maand biedt Spoor-
zoeken in Slangenburg ‘mediteren met de 
bijbel’ aan in de Slangenburgse kerk. Zo ook 
op 17 oktober. We mediteren met de bijbel 
onder leiding van ds. Helma van Loon, van 
14.30 tot 16.00 uur. Eerst wordt er een bijbel-
gedeelte rustig twee keer voorgelezen. ‘Bij 
welk woord of woorden blijf je haken?’ is dan 
de vraag. Al denkend en luisterend kan er een 
gesprek ontstaan in de stilte, een gesprek met 
God. Je kunt iets ontdekken aan de tekst, iets 
dat je verder helpt of een bepaald inzicht 
geeft.  
Iedereen die deze vorm van bijbellezen mee 
wil maken is van harte welkom. Je hoeft je 
niet van tevoren op te geven. Bijdrage: € 4.  
Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35 te 
Doetinchem 

Lees meer: 

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/gospel-muzikale-reis-van-kracht-en-hoop/
https://protestantswarnsveldzutphen.nl/agenda/rondje-om-de-kerk-2/
https://www.pg-doetinchem.nl/activiteit/vesper-in-de-stad-8/?instance_id=5387
https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/doodnormaal-en-levensecht/data-en-contact
https://protestantsekerk.nl/thema/protestantse-lezing/
https://www.pg-doetinchem.nl/mediteren-met-de-bijbel/


 

 
Westerborkpad 
Wandelen in het spoor van de Jodenvervol-
ging 
Het Westerborkpad is een van de 35 officiële 
Lang-Afstand-Wandelpaden (LAW). Het start-
punt is de Hollandsche Schouwburg in Am-
sterdam, tijdens de Tweede Wereldoorlog een 
verzamelplaats van waar Joden via kamp Wes-
terbork en kamp Vught gedeporteerd werden 
naar de vernietigingskampen. Het eindpunt is 
voormalig kamp Westerbork in Hooghalen. 
Omdat het transport van Joden per trein 
plaatsvond, loopt het pad zo dicht mogelijk 
langs het spoor. Het Westerborkpad is daar-
mee niet het mooiste langeafstandpad, de 
meeste treinen rijden immers “achterlangs 
het leven”, zoals Willem Wilmink dichtte.  
De totale lengte van het Westerbork pad is 
336 km, onderverdeeld in 30 etappes van 5,3 
(de kortste) tot 20,4 km (de langste). 

Lees meer: 

 

18 november 2022 (14:00-17:00 uur) 
Van klimaatdepressie naar radicale hoop 
Op 18 november 2022 ben je welkom op de 
Radboud Universiteit voor inspiratie, work-
shops en gesprekken over deze onderwerpen. 
De handelingsperspectieven en hoop worden 
door bisschop De Korte belicht vanuit de idee-
ën van paus Franciscus in de encycliek Lauda-
to Si’. Klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde 
laat zien dat voor haar hoop en wanhoop 
dicht bij elkaar liggen. Georganiseerd door 
Laudato Si’ Alliantie Nederland en Radboud 
Universiteit.   
Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 141 te 
Nijmegen 

Lees meer: 

 

28 oktober 2022 (Oosterkerk, Sneek),  
3 november 2022 (Immanuelkerk, Ermelo) 
Petrus band tourt 
Petrus band, bekend van het programma 
Petrus in het land gaat naar diverse plaatsen 
in het land. Petrus komt naar je toe om samen 
uit volle borst te zingen! De Petrus-band met 
onder andere Frank van Essen en Eline Segers 
tourt om samen geliefde liederen te zingen 
die te horen waren in het KRO-NCRV program-
ma “Petrus in het land”. Daarin worden ver-
trouwde, nieuwe en vergeten liederen uit het 
liedboek van een nieuw muzikaal jasje voor-
zien. 
voor een indruk Lied 253:  

Lees meer: 

 
8 oktober 2022, 11.30 uur 
Iona in Amsterdam 
Beleef de sfeer van de Iona Community Ne-
derland in Amsterdam. De Iona Community is 
een wereldwijde oecumenische gemeenschap 
die zich met mensen en groepen wil verbin-
den om te werken aan vrede, gerechtigheid 
en bewaren van Gods schepping. Inspiratie, 
bezinning en actie gaan daarbij hand in hand. 
Haar wortels liggen in Schotland: de industrie-
stad Klaas kou en het afgelegen eiland Iona. 
Deze dag biedt de kans kennis te maken met 
de Iona Community Nederland. We zijn te 
gast in de Muiderkerk in Amsterdam. In en om 
de kerk verdiepen we ons in thema’s als duur-
zaamheid en gerechtigheid. We zingen ook 
Iona liederen. 
Muiderkerk, Linnaeusstraat 1093 te Amster-
dam 

Lees meer: 

 
 

 

Kijk voor alle tips:   

www.kerklochem.nl/actueel/ 

 

 

 

 

Zie ook de nieuwe folder  

waarin de eigen activiteiten   

vermeld staan. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wandelen-in-het-spoor-van-de-jodenvervolging/?utm_source=nieuwsbrief_Petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=220917
https://laudato-si.nl/event/laudato-si-event/
https://youtu.be/0Dx2Tvg_Yms
https://zingenindekerk.nl/artiesten/petrus-in-het-land-live/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-iona-in-amsterdam-beleef-de-sfeer-van-de-iona-community-nederland-399678046797?aff=ebdssbdestsearch

