
Krijn Pansters  
is stafmedewerker  
van het Franciscaans  
Studiecentrum aan  
Tilburg University.

Vorming en Toerusting  
Regionale werkgroep 

Protestantse Gemeenten 
Boxmeer; Elsendorp; 

Deurne en Venray

De ‘wicked problems’ van vandaag 
– vervuiling, verarming, 
verdrijving – vragen om 
engagement en inzet van iedereen. 
Ieder individu heeft de plicht (en 
meestal ook de mogelijkheid) om 
de eigen houding en het eigen 
handelen kritisch te doordenken. 
Niemand staat daarbij alleen. 
Ik ga vanuit de franciscaanse 
traditie dieper in op ecologie – 
goed gedrag tegenover mens en 
milieu – als een probleem van 
betrokkenheid, bekwaamheid 
en bekering.

In deze brochure staat een overzicht van 
de activiteiten die de regionale werkgroep 
Vorming en Toerusting organiseert.  
Dit seizoen zullen de bijeenkomsten in het 
Zonnelied in Venray worden gehouden 
omdat we daar aan alle Covid-19 regels 
kunnen voldoen. De avonden zijn 
aangepast. Zo zal er geen koffie/thee 
pauze zijn en is er een verplichte 
aanmelding via de mail. Geef uw naam, 
adres en woonplaats door, het aantal 
personen waarmee u komt en waarmee u 
een huishouden vormt en daarvan de 
namen en de contactgegevens (email en 
telefoonnummer). 
Wij hopen van harte u te mogen 
begroeten!  

Bij deze activiteiten vragen we een 
vrijwillige bijdrage met als 
richtbedrag: €5,= pp. 

Verplicht opgeven bij: 
hamvanhelsdingen@home.nl 
Ovv alle bovenstaande gegevens.

Duurzame 
duurzaamheid 
Ecologische bekering en 
betrokkenheid 

Krijn Pansters  
Maandag 18 januari 2021 
20.00-21.30 uur (geen pauze) 
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray

Pasen in 
fragmenten 
Ooggetuigen vertellen 
over opstanding 

Kees Posthumus met muzikale 
ondersteuning van Henk van 
Glabbeek 
Woensdag 17 maart 2021                                                                                                                                               
20.00-21.00 uur (geen pauze) 
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray 

Deze voorstelling bestaat uit zes 
indringende verhalen waarin 
verschillende hoofdpersonen hun 
versie van het verhaal van Pasen 
vertellen, van de wonderbare 
spijziging tot en met het verhaal 
van de Emmaüsgangers. 
Zo ontstaat een afwisselende 
voorstelling, waarin humor en 
ernst elkaar afwisselen. Het 
paasverhaal komt dichterbij, 
omdat ooggetuigen het opnieuw 
en eigentijds vertellen.

Kees Posthumus 
studeerde vijf jaar 
theologie in Nijmegen 
en Utrecht.  
Tegenwoordig is hij 
verteller, schrijver en 
voorzitter.

Programma 2020 - 2021
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Het woord Klezmer is een samenstelling 
van twee Hebreeuwse woorden ‘Kley 
Zemer’ wat ‘instrument van het lied’ 
betekent.  
Het is vooral feestmuziek, maar vaak wel 
met een fikse portie melancholie. 
Invloeden van Arabische muziek kun je 
horen in de gebruikte toonladders, die de 
muziek zo vrolijk en verdrietig tegelijk 
doen klinken. KLezmer is een smeltpot van 
heel wat culturen, en daarbij hoort ook dat 
de klezmer beweging sterk begaan is met 
het lijden van de zwakkeren. Niet voor 
niets zijn het vaak Klezmorim in Israel die 
hun best doen om vreedzame projecten 
samen met Palestijnen te organiseren, 
zoals muziek  
maken en  
kinderen  
samen naar  
school sturen. 

Bron:  
Noten op de  
Noen 

‘De ladder van de 
kloosterlingen’ 
De spiritualiteit van de 
lectio divina 

Jos de Heer 
Dinsdag 3 november 2020  
20.00-21.30 uur (geen pauze) 
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray 

‘Klezmajeur’  
Klezmer met een kwinkslag 

Woensdag 30 september 2020 
20.00-21.30 uur (geen pauze) 
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray

De twaalfde-eeuwse kartuizer monnik 
Guigo II schetst in zijn geschrift ‘De 
ladder van de kloosterlingen’ (Scala 
Claustralium) een weg naar vereniging 
met God. 
Jos de Heer biedt een nieuwe vertaling 
van dit geschrift, dat hij voorziet van 
uitleg. Hij confronteert deze spiritualiteit 
en levenswijze met die van onze tijd in 
een persoonlijk getinte zoektocht. Ook 
geeft hij praktische aanwijzingen voor de 
meditatieve lezing. 

Jos de Heer is predikant van de 
protestantse kerk van Zaltbommel 
en was jarenlang voorzitter van 
Vacare, PKN-platform voor 
meditatief leven.  
Bij de Academie PKN  
geeft Jos de cursus  
‘Begeleiding Meditatie’.

Jeltje Hoogenkamp-Jansen 
werd geboren in 1946  
in Sneek, opleiding  
aan de Gerrit  
Rietveldacademie  
Amsterdam. 

Tentoonstelling 
Franciscus zonnelied 
Jeltje Hoogenkamp schilderijen 
René van Loenen gedichten 
Alle Zondagen in januari 2021 na de 
kerkdienst van 10.00 u (tot 12.00 u) 
Maandag 18 jan 2021 vanaf 19.00 uur 
(voorafgaand aan de lezing van  
Krijn Pansters) 
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray 

Het Zonnelied, geschreven in het sterfjaar 
van Franciscus (1226) is één grote 
lofprijzing van de schepping. De zeven 
basiselementen zon, maan, wind, water, 
vuur, aarde en dood, worden ‘broeder’ en 
‘zuster’ genoemd. Zeven schilderijen 
ontstonden en zeven gedichten. 

Ze zijn nu te zien in het kerkgebouw in 
Venray met dezelfde naam.


