
Vorming en Toerusting  
Regionale werkgroep 

Protestantse Gemeenten 
Boxmeer; Elsendorp; Deurne 

en Venray

Hierbij een overzicht van de activiteiten die 
de regionale werkgroep Vorming en 
Toerusting organiseert.  
Dit seizoen worden de bijeenkomsten in 
het Zonnelied in Venray gehouden omdat 
we daar het best aan evt Covid-19 regels 
kunnen voldoen. De geplande avonden 
gaan zeker door. Als de regels verhinderen 
om lijfelijk aanwezig te zijn, zullen de 
activiteiten via zoom of via stream digitaal 
worden aangeboden op de geplande 
avonden. Daarom is het verplicht om u aan 
te melden. Dit kan bij de contactpersoon in 
uw gemeente of via onderstaand email 
adres. Graag tot ziens! 

Per activiteit vragen we een vrijwillige 
bijdrage met als richtbedrag: €5,= pp. 

Verplicht opgeven kan bij: 
hamvanhelsdingen@home.nl 
Geef naam, adres en woonplaats door van 
alle personen die u opgeeft, 
alsmede hun emailadres en 
telefoonnummer, zodat wij 
contact kunnen opnemen. 

Pasen in fragmenten 
Ooggetuigen vertellen over 
opstanding 

Kees Posthumus met muzikale 
ondersteuning van Henk van Glabbeek 
Woensdag 30 maart 2022                                                                                                                                               
20.00-21.00 uur (geen pauze) 

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 
werd opgeleid tot 
onderwijzer en 
studeerde vijf jaar 
theologie in 
Nijmegen en 
Utrecht. Sinds 
september 2010 
wijdt hij zich 
fulltime aan 
vertellen, schrijven 
en voorzitten.

Programma 2021 - 2022

‘De stilte en de storm’  
4 en 5 mei sinds 1945 

Ilse Raaijmakers 
Dinsdag 19 april 2022 
20.00-21.30 uur (geen pauze) 
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray

'Op 4 en 5 mei voelen Nederlanders zich 
met elkaar verbonden, meer dan op andere 
nationale momenten. Maar waarom is er 
dan toch bijna ieder jaar discussie rond 
deze dagen? Ilse Raaijmakers (1984) 
schreef een boek over de geschiedenis van 
4 en 5 mei: De stilte en de storm. Elke 
generatie heeft eigen antwoorden op de 
vragen wat, wie en hoe we herdenken. 
Tijdens haar lezing zal Ilse ingaan op deze 
geschiedenis en specifiek de christelijke 
elementen binnen de 4 mei traditie. Ook 
staat ze stil bij de vraag wat herdenken 
vandaag de dag nog betekent voor diverse 
groepen betrokkenen, o.a. jongeren, 
ouderen en vluchtelingen.'

Dr. Ilse Raaijmakers (1984)  
werkt bij ARQ Kenniscentrum Oorlog, 
Vervolging en Geweld.  
Zij studeerde Geschiedenis,  
Europese Studies en Duitse  
Taal en Cultuur en  
promoveerde in 2014 op 
de herdenkingscultuur  
in Nederland.

mailto:hamvanhelsdingen@home.nl


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

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

Jos de Heer 
Maandag 1 november 2021  
20.00-21.30 uur (geen pauze) 
Het Zonnelied, Kiosk 6, 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. Te midden 
van de vele technologische of 
economische maatregelen, maken deze 
drie duurzaamheid echt duurzaam. 

Duurzame duurzaamheid 
Ecologische bekering en 
betrokkenheid 

Krijn Pansters  
Donderdag 30 september 2021 
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 emeritus predikant 
en was jarenlang voorzitter van 
Vacare, PKN-platform voor 
meditatief leven.  
Bij de Academie PKN  
geeft Jos de cursus  
‘Begeleiding Meditatie’.

Vertelvoorstelling ‘Maria’ 

Pauline Seebregts,  
muzikaal begeleid door Jopie Jonkers, 
harpiste/zangeres.  

Woensdag 19 januari 2022                                                                                                                                               
20.00 - 22.00 uur (geen pauze),  
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray.       

Het was een gewone maandag als alle 
anderen. En toch had ze daar ineens op de 
stoep gestaan in een blauwe mantel, witte 
sportschoenen en een witte sjaal om haar 
haar. In de ene hand een tas en in de 
andere hand een koffer. Het bleek niemand 
minder te zijn dan de Heilige Maagd Maria’.  

Stel het je eens voor. Wat zou jij doen!? 
De vrouw die de deur had opengedaan liet 
haar binnen. Zo leert de vrouw over haar 
bijzondere gast maar ook over de twijfel 
ÉN het geloof in zichzelf en het leven. 

Dit ontroerende verhaal met diepgang en 
humor wordt verteld door Pauline 
Seebregts. Een professionele vertelster 
met een warme en intense vertelstijl. 
Muzikaal wordt de voorstelling begeleid 
door Jopie Jonkers, harpiste/zangeres.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscanen

