
Hierbij een overzicht van de activiteiten die 
de regionale werkgroep Vorming en 
Toerusting organiseert in de periode 
september 2022 - mei 2023. 
De bijeenkomsten worden telkens in één 
van de deelnemende gemeenten in de 
regio gehouden. Zo is ons programma ook 
een mogelijkheid om kennis te maken met 
de verschillende “leef- en vier”-plekken in 
de regio. De samenwerking binnen de 
werkgroep Vorming en Toerusting loopt al 
jarenlang naar tevredenheid en kan 
daarom een voorbeeld zijn voor andere 
gebieden in onze gemeenten, die naar 
samenwerking onderweg zijn.  

Opgeven kan bij de contactpersoon van 
vorming en toerusting binnen uw eigen 
gemeente. Graag tot ziens! 

Per activiteit vragen we  
een vrijwillige bijdrage  
met als richtbedrag: €5,= pp. 
(dat is inclusief koffie of thee)

Vorming en Toerusting  
Regionale werkgroep 

Protestantse Gemeenten 
Boxmeer; Gemert-Boekel; 

Deurne en Venray

Programma 2022 - 2023

Met iconen  
op weg naar Pasen 

Liesbeth Smulders  
Woensdag 22 maart 2023 
20.00-22.00 uur   
Protestantse kerk,  
Veerstraat 24, Boxmeer

Iconen zijn niet alleen plaatjes waar wij 
naar kunnen kijken, maar er is sprake 
van tweerichtingsverkeer. Ze nodigen uit 
om deel te zijn van de ontmoeting tussen 
hemel en aarde die in de icoon 
verscholen ligt. 
In de inleiding over iconen zal Liesbeth 
vertellen over de ontstaansgeschiedenis 
en vooral over de achtergronden en 
symboliek in het algemeen en van 
Paasiconen in het bijzonder. Door de 
symboliek te begrijpen, leer je iconen als 
het ware lezen. Tenslotte zal ze als 
iconenschilder ook het schilderproces 
toelichten en een kleine 
schilderdemonstratie verzorgen.

Liesbeth Smulders 
is al meer dan 20 
jaar iconenschilder 
met een atelier in 
het klooster van Sint 
Agatha.



Een musicus heeft dementie en laat zien 
wat in hem omgaat. De voorstelling geeft 
diepe inzichten in de gevoels- en 
belevingswereld van een man met 
dementie, het proces laat een mens zien 
in al zijn kunnen, niet meer kunnen, 
onmacht en vragen: Wanneer is mijn 
leven met deze ziekte niet meer 
leefbaar? 
De wereld van dementie is een 
onbegrijpelijk, wonderlijk landschap vol 
kleuren, fragmenten, poëzie en grillige 
vormen. De voorstelling is een compositie 
van muziek, teksten, zwaarte en 
lichtheid, zoals het leven met dementie 
is.

‘Helderman’ 
Een theatervoorstelling 
over dementie. 

Thomas Borggrefe 
Woensdag 28 september 2022  
20.00-22.00 uur 
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray

Thomas Borggrefe  
laat zich in zijn 
voorstellingen inspireren 
door zijn werk als 
geestelijk verzorger in de 
zorg met mensen met 
dementie. HELDERMAN
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‘De poppenspeler 
van Warschau’ 
Een muzikale 
vertelvoorstelling over 
moed en overlevingskunst. 

Trio Wilde Eend 
Donderdag 24 november 2022  
20.00-22.00 uur  
Protestantse kerk,  
Veerstraat 24, Boxmeer

Warschau 1939. De Duitsers vallen 
Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog 
begint. Een joodse tiener probeert te 
overleven in het getto van Warschau. In 
een oude jas van zijn opa vindt hij enkele 
handpoppen. Iedereen in het getto heeft 
het over de magie van die poppenspeler 
die afleiding én troost biedt. Een verhaal 
over levens die zich verweven, bezien 
vanuit het perspectief van vriend én 
vijand. Een vertelling over hoe de hoop 
levend blijft zelfs in tijden van oorlog en 
chaos.

Trio Wilde Eend bestaat 
uit: 
Gottfrid van Eck,  
vertelling & klarinet  
Tessa Zoutendijk, viool 
Juul Beerda, accordeon

‘De Kaarsenmaker..’  
… en andere wonderlijke 
vertellingen van donker en 
licht. 

Pete Pronk,  
Zondag 29 januari 2023                                                                                                                                               
14.30 - 16.00 uur,  
Protestantse kerk 
Helmondseweg 5, Deurne      

Verhalen vertellen is jezelf vertellen.  
Met alles er op en er aan, licht én donker.  
Ten diepste zijn het vertellingen op het 
scherp van de snede, ontsproten uit de 
krochten van de ziel, rafelig als het leven 
zelf, met hier en daar een verstilde 
schreeuw, een lied, een lach….  
Veel meer heeft de verteller ook niet in de 
hand, verbeelden en verwonderen, dat is 
eigenlijk alles.

Pete Pronk  
Wist in zijn jonge jaren niet  
goed wat hij wilde, totdat hij  
een fotocamera kreeg. Hij werd  
fotograaf en zo leerde hij dat  
beelden verhalen vertellen.  
Maar ook leerde hij dat de  
menselijke stem een prachtig instument is, 
dat veel zegt over diens eigenaar. Dus werd 
Pete naast fotograaf ook verhalenverteller.


