Zondagavondprogramma
Tweede helft 2022

===========================================================
Voor vragen en suggesties over het programma:
Zondagavonden: Rob van der Wal, wal5@xs4all.nl
Werkgroep Leren: Erica van Zessen, ericavanzessen@gmail.com
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Lux Mundi
programma 2022
Vieren,Ontmoeten en Leren
2e half jaar
Het is september. School, sport, werk en kerk, … alles komt weer
op stoom. En laten we hopen dat er geen corona storing komt.
In het voorliggende programmaboekje niet allen het Zondagavondprogramma, maar dit keer ook een aantal doordeweekse
activiteiten. Misschien geeft het boekje op den duur wel het gehele Lux Mundi programma van Vieren, Ontmoeten en Leren. Een
VOL programma.
Voor de komende periode dienen zich weer verschillende mooie
vieringen en evenementen aan. Bekende avonden, bv. met ds.
Erick Versloot: Alles went, behalve Advent. En we gaan weer Äan
Tafel met Schuif maar aan . Nieuwe gezichten met ds. Fred Omvlee
in een heuse Elvisdienst. En dan doordeweeks 2 avonden met ds.
Martin Boon, waar we kennis kunnen maken met bibliodrama.
Ook weer een filmavond met de prachtige film: The two popes,
met de huidige en de vorige paus.
We mogen elkaar weer ontmoeten.
Welkom!

Lux Mundi

2e halfjaar 2022

Zondagavondprogramma
4 sep
11 sep
18 sep
25 sep

18.30u
18.30u
14.00u
19.30u

Heilig Avondmaal met dr. Gert den Hartogh
Schuif maar aan.
Middag gebed startzondag
Elvis-kerkdienst met ds. Fred Omvlee

2 okt
9 okt
16 okt
23 okt
30 okt

16.00u
19.30u
18.30u
18.30u
16.00u

Kerk op Schoot
Jona in beeld met Nel Rijneveld-Schep
Jeugdmeeting
Avondgebed
Kerkdienst met dr. John van Eck

6 nov
13 nov
20 nov
27 nov

18.30u
18.30u
18.30u
18.30u

Heilig Avondmaal met ds. Bert RIdder
ZWO viering
Requiemviering met ds. Willem Roskam
Dichter bij het lied met ds. Erick Versloot

4 dec
11 dec
18 dec
24 dec
25 dec
26 dec
31 dec

18.30u
19.30u
18.30u
22.00u

Kerkdienst met ds. J. de Jong-Buursma
TOP2000 dienst
Schuif maar aan …. Advent
Kerstnachtdienst
Kerstmis, geen avondviering
geen dienst
Oudejaarsviering

18.30u
19.30u

Programma Ontmoeten en Leren
19… 22 sept
10 okt en 14 nov
6 november
11 november

Wijkavonden
Biblio drama met ds. Martin Boon
Voor de peuters en hun ouders
Filmavond met “The two popes”.
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Jaarthema 2022—2023

" Aan Tafel”
Droom eens hardop: wat zie je komend seizoen allemaal gebeuren ‘aan
tafel’ in gemeenten?
Ds. Rene de Reuver, scriba PKN
“Ik hoop dat veel gemeenten zich gaan bezinnen op het heilig avondmaal: wat vieren we eigenlijk, hoe beleven we het, hoe geven we het
vorm? Ik denk dat dat nodig is. Steeds vaker hoor ik dat mensen niet
meer zoveel hebben met de sacramenten: te formeel. Terwijl ze zo fundamenteel zijn voor de christelijke gemeenten. De avondmaalsviering is
een concreet beeld van de genade van God, het verdient een revitalisatie. Ik hoop dat er op veel plekken een gemeentebreed gesprek over het
avondmaal op gang komt, niet alleen in de kerkenraad, maar ook met
jongeren. Als ik verder droom zie ik tafelgesprekken voor me, waarbij
gemeenteleden lange tijd met elkaar aan tafel zitten en samen eten
wordt afgewisseld met inhoudelijke bijdragen om over door te praten.
De Protestantse Kerk maakt hier werkvormen voor. Ik zie ook buurtmaaltijden voor me, bijvoorbeeld rond thema’s als voedselproductie, duurzaamheid, arm en rijk. Je kunt met zo’n activiteit mooi de verbinding leggen met je buurt, door gasten uit te nodigen en een plaatselijke restauranthouder of boer als spreker te vragen. Natuurlijk kun je ook allerlei
diaconale initiatieven rond eten bedenken. Zo heeft Aan tafel! meerdere
lagen: het begint heel spiritueel aan de avondmaalstafel en kan heel
praktisch eindigen, bijvoorbeeld bij de voedselbank. Grote gemene deler:
we moeten allemaal van genade leven.”
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Een gewone Kerkdienst.
Zondagavonden in Lux Mundi. Met regelmatig iets bijzonders.
Maar ook met ‘gewone’ kerkdiensten. In de traditie van. De
schoonheid van de viering met haar rijke liturgie. Het Heilig Avondmaal. Samen luisteren naar het Woord van God. Naar muziek.
Overdenking. Samen zijn.
De vieringen worden gehouden op:
5 sep
30 okt
6 nov
20 nov
4 dec
31 dec

18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
19.30u

Heilig Avondmaal
dr. G. den Hartogh
Kerkdienst
dr. J. van Eck
Heilig Avondmaal
ds. B. RIdder
Kerkdienst
ds. W. A. Roskam
Kerkdienst
ds. J. de Jong-Buursma
Oudejaarsviering
ds. H.A. Heuver
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SCHUIF MAAR ‘AAN TAFEL’
11 september,
aanvang 18.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd!
Een broodmaaltijd waar iedereen welkom is. Of je nu ouder
of jonger bent, lid van Lux Mundi of niet. Iedereen is welkom!
We eten samen en hebben tijd om met elkaar in gesprek te
gaan over alles wat ons bezig houdt. Het thema deze keer is:
‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’
Onze ouderling Erica van Zessen zal dit begeleiden.
Samen eten schept verbondenheid.

Startdag “Aan Tafel”
18 september
Startdienst: ds. Harmek Heuver, aan vang 9.30u
Afsluitende vesper: mw. Dorine Keizer, aanvang 14.00u
Zondag 18 september is onze jaarlijkse startdag. We hebben voor
alle leeftijden een aantrekkelijk programma gemaakt. Leuke activiteiten voor zowel jong (ook de peuters zijn van harte welkom!),
tieners en volwassenen en ook voor de ouderen onder ons.
Natuurlijk zullen we met elkaar ook eten (het jaarthema is immers:
Aan tafel!) en dat gebeurt op een bijzondere manier dit jaar.
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19, 21 en 22 SEPTEMBER 2022
WIJKAVONDEN MET ALS THEMA “AAN TAFEL”

Na een mooi begin van ons kerkelijk seizoen met onze startdag van
18 september, starten we nog even door met 4 wijkavonden te
houden rondom dit inspirerende thema van de PKN.
Daar wij op de startdag al hebben gegeten met elkaar, kiezen we er
nu voor om meer in gesprek te gaan.
De woorden “delen” en “ruimhartig” zullen centraal staan.
De indeling is als volgt:
Maandag
19 september: Wijk 4 van Gea
Woensdag
21 september: Wijk 2 van Peter
Donderdag
22 september: Wijk 1 en 3 van Stefan en Johan

De inloop is vanaf 19.45 voor koffie/thee en ontmoeting.
Om 20.15 begint het programma wat ongeveer tot 21.30
zal duren.
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Elvisdienst met ds. Fred Omvlee,
aanvang 19.30u
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Kerk op Schoot
2 oktober,
aanvang 16.00u.
Kerk op schoot is een sprankelende, belevingsgerichte dienst voor kinderen van 0 tot
4 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s,
peuters én hun (groot)ouders/verzorgers
een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op
een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op
een informele manier ontmoeten. En natuurlijk is ook dominee
Beer van de partij
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Jona in beeld
9 oktober
aanvang 18.30u

met
ds. Nel RijneveldSchep

Op deze avond hopen we ‘in contact te komen’ met de kracht van
het verhaal van Jona.
We zullen niet alleen met elkaar de Bijbel lezen, maar het verhaal
ook op een stijlvolle wijze beleven in de schilder- en beeldhouwkunst en de literatuur. Jona wordt dikwijls als prefiguratie
(voorafschaduwing) van Christus afgebeeld.
Kort komt ook aan de orde hoe het verhaal van Jona voorkomt in
de Koran.
Nadat we afbeeldingen met toelichting gezien hebben, wordt besloten met ‘zo zou het verhaal kunnen klinken’ als spiegel van de
ziel.

9

Bibliodrama: Bijbelverhalen van binnenuit
beleven
Bibliodrama is een verzamelnaam voor spelvormen met Bijbelverhalen. Deelnemers worden uitgenodigd om rollen in te nemen.
Spelenderwijs ervaar je dan aan den lijve hoe het is om bijvoorbeeld Abraham, de verloren zoon of een engel te zijn. Ieder vult de
rol op zijn of haar eigen manier in. Door rolinleving, dialoog en interactie, door lichaamswerk en beweging worden oude betekenissen vernieuwd en verbonden met het eigen leven en het nu. Na
afloop is er een nagesprek. Dan blijkt vaak dat hoe je speelde, veel
zegt over jezelf. Ook geeft het spel dikwijls een ander zicht op een
Bijbelverhaal.
Martin Boon, man van onze predikant, wil met ons aan de slag
gaan met bibliodrama. Hij heeft een opleiding tot Begeleider Bibliodrama gedaan.

Wanneer? Maandag 10 oktober en maandag 14 november.
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Tieners opgelet
16 oktober,
aanvang 18.30u
Een jeugddienst, maar hoe die er uit gaat zien is nog een verrassing, maar het wordt zeker een
gezellige avond. Kom je ook?

Avondgebed
23 oktober
Aanvang 19.30u
Ook dit najaar staat er weer een avondgebed op het programma: een eenvoudige
avondliturgie met liederen, gebeden en
korte lezingen. Het thema van dit avondgebed is ‘Naar binnen’.
Het avondgebed duurt een klein half uur
en heeft een verstild, intiem karakter; stilte en muziek spelen een belangrijke rol.
We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte.
Na afloop is er koffie en thee.
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PEUTERBIJEENKOMST
Zondag 6 november
na de morgendienst

Op deze morgen nodigen wij alle
jonge ouders met hun kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar van harte
uit om naar de kerk te komen.
Jullie zijn welkom om na kerktijd met elkaar in gesprek te gaan
over (geloofs)opvoeding. Ben je daar thuis mee bezig? En hoe doe
je dat dan?
Mogelijk kunnen jullie veel van - en met elkaar leren en inspiratie
opdoen.
Het zou leuk zijn als jullie (zo mogelijk) iets meenemen van thuis
wat jullie gebruiken om je kind te vertellen over God en Jezus.
Voor de kindjes worden er verschillende leuke activiteiten georganiseerd o.l.v. een aantal tieners zodat jullie naar hen geen omkijken hebben.
Voor de kinderen boven de 4 jaar zorgen we ook voor vermaak.

WELKOM !
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FILM OP DE VRIJDAGAVOND
11 november
aanvang volgt

The Two Popes is een historische dramafilm uit 2019 onder regie
van Fernando Meirelles. De film is gebaseerd op de abdicatie van
paus Benedictus XVI en de verkiezing van paus Franciscus in 2013.
De hoofdrollen worden vertolkt door Jonathan Pryce en Anthony
Hopkins.
In dit kerkelijk seizoen zullen we 3 filmavonden gaan verzorgen.
De andere twee zullen in januari en februari gehouden worden.
Info hierover zal te lezen zijn in het activiteitenboekje na de Kerst
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ZWO viering over de Oeganda projecten.
13 november
aanvang 18.30u
Op de avond in november willen we graag onder het genot van
Oegandese versnaperingen samen met u nadenken over een aantal stellingen. En waar we opnieuw verbonden zijn met de drie
projecten in Oeganda.
Groeten, de ZWO commissie

Requiem viering met ds. Willem Roskam
20 november,
aanvang 18.30u
“Op deze avond van de Eeuwigheidszondag gaat ds. Willem Roskam voor.
Requiem betekent rust. We mogen in alle rust bijeenkomen en
luisteren naar passende woorden en muziek”
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ALLES WENT BEHALVE….. ADVENT
27 november, Eerste Advent
aanvang 18.30 uur

Schatgraven in het Liedboek
met ds. Erick Versloot.
Muziek, samenzang, poëzie en overdenking....

De wereld omgekeerd, de wereld op zijn kop! Daarover gaat het in
de liederen van kerst en advent. Niet de keizer, koning en admiraal
staan centraal. Maar het Kind staat in het middelpunt…
Advent – betekent komst: we verwachten de komst van Jezus, zijn
geboorte in Bethlehem. Natuurlijk!
Maar ook zijn komst in ons hart, en tenslotte zijn wederkomst. In
adventsliederen klinken alle drie betekenissen door. We verwachten de Komende omdat Hij al eens gekomen is.
We putten uit de rijke traditie van Duitse liederen, de Carols uit
Engeland en de schatkist van onze liefste liederen in Nederland.
Advent en Kerst staan garant voor misschien wel de mooiste muziek die er geschreven, met het oog op dit hoogfeest.
Geniet van de mooie muziek in beeld en geluid, maar vooral ook:
zing mee met orgel en vleugel .
Ga mee op weg naar het hoogfeest van Kerst.
Zingenderwijs.
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TOP2000
dienst
Na 2 corona-jaren jaar zonder een
TOP2000-dienst met publiek, dit jaar hopelijk weer een echte
TOP2000-dienst in Lux Mundi met live muziek van de beste coverband uit het Zuiden van het land.
Welkom op 11 december
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SCHUIF MAAR ‘AAN TAFEL’
in Kerstsfeer
18 december, aanvang 18.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
Een broodmaaltijd waar iedereen welkom is. Of je nu ouder
of jonger bent, lid van Lux Mundi of niet. Iedereen is welkom!
We eten samen en hebben tijd om met elkaar in gesprek te
gaan over alles wat ons bezig houdt.
Deze bijeenkomst zal in Kerstsfeer
plaats vinden.

Kerstnachtdienst, met ds. Harmke Heuver
24 december, aanvang 22.00u.
Ook dit jaar is er traditiegetrouw de jaarlijkse Kerstnachtdienst.
Ieder jaar proberen wij er met elkaar weer een mooie en sfeervolle dienst van te maken. Met oude en nieuwe verhalen, bekende en
misschien minder bekende kerstliederen. Een aansprekend en actueel thema en mooie muziek.
Van harte uitgenodigd.

Kom allemaal. Ja, komt allen tezamen!!
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