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VAN DE REDACTIE 

Een zomers nummer ligt voor je, een beetje zoals de krant: iets dunner maar ook vol 
evenementen. Wat dacht je van een groene reeks, een ochtend met je favoriete WHG lied, of 
een filmcafé. Allemaal gepland in de komende tweeën maanden. Ondanks de zorgen die er 
zijn, maken we er met elkaar een mooie periode van. 

Freek Boersma 

AGENDA VAN VOORBEREIDEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 

wo 1 jun  14.30 u. met Aline Barnhoorn voor 12 juni 
do 2 jun 20.00 u. koorrepetitie 
zo 6 jun 16.30 u. wake bij kamp Zeist 
do 9 jun 20.00 u. koorrepetitie 
vrij 10 jun 10.00 u. wandelclub 
ma 13 jun 14.30 u. met Rebecca Onderstal voor 26 juni 
do 16 jun 20.00 u. koorrepetitie 
do 23 jun 20.00 u. koorrepetitie 
ma 27 jun  14.30 u. met Henk Kroon voor 10 juli 
wo 29 jun 10.30 u. Augustinusleeskring 
do 30 jun  kooruitje 
zo 4 jul 16.30 u wake bij kamp Zeist 
do 7 jul 20.00 u koorrepetitie 
wo 13 jul 14.30 u. met Joop Smit voor 24 juli 

 

NIEUWS VAN SAMAYA 

Begin mei zijn de spelregels verspreid waarin de afspraken tussen Samaya en de 
Werkhofgemeenschap duidelijk zijn beschreven. Deze spelregels zijn een opsomming van 
bestaande afspraken en in overleg met de kerngroep op papier gezet. Samaya zal, als daar 
behoefte voor is, deze regels graag in een bijeenkomst mondeling toelichten. Tevens heeft de 
kerngroep iedere week een coördinator aangesteld, die er op toe ziet dat de viering volgens 
deze afspraken goed verloopt. Wij hopen dat hiermee de samenwerking tussen de WHG en 
Samaya weer soepeler gaat. 

Daarnaast willen wij jullie graag bedanken voor de lieve kaartjes en reacties op onze 
mededelingen tijdens de ALV. 

Tonja en Mickel & team Samaya 
 

 

VAN DE KERNGROEP  

De blaadjes komen zo langzamerhand weer aan de bomen. De liturgische en alternatieve 
vieringen verlopen volgens de planning van 2022 en ook de voorjaars ALV heeft d.d. 19-4-
2022 alweer plaatsgevonden. Er zijn inmiddels volop ideeën voor de verdere invulling van het 
thema voor deze zomer en herfst: ‘Het groene hart van God’. 
Wat betreft de PR zal Arnout van der Ham meer informatie gaan plaatsen over de 
Werkhofgemeenschap op de verschillende sociale media om andere (jongere) doelgroepen te 
interesseren. Vermeldingswaard is het interview van Tina Geels door Liselotte Maas over de 
Werkhofgemeenschap in het algemeen en het thema van juni tot december in het bijzonder. 
Het interview is inmiddels geplaatst op de internetsite van de lokale kranten in Bunnik en Wijk 
bij Duurstede en zal ook aangeboden worden aan de lokale kranten van de Heuvelrug. Een pdf 
versie van het interview wordt verspreid.  

ONZE GEMEENSCHAP 
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Er is helaas niet alleen maar goed nieuws. Er zijn de laatste jaren problemen gerezen tussen 
de directie van Samaya en de Werkhofgemeenschap betreffende het nakomen van de regels 
voor de zelfzorg die zijn afgesproken om de huurkosten te drukken. De samenwerking verloopt 
nog steeds moeizaam en de directie van Samaya heeft recentelijk aangegeven van plan te zijn 
de huur op te zeggen als daar in de komende tijd geen verbetering in komt. Hier is uitgebreid 
over gecommuniceerd en gesproken met de leden in de ALV van 19-4-2022 en vervolgens via 
de mail met alle leden en vrienden. Daarna hebben Rob van Ravenswaaij Claasen en Johan 
ven den Berge van de kerngroep in een open gesprek met Tonja en Mickel van Samaya een 
aantal afspraken met elkaar gemaakt voor de komende tijd. Hiervan is een verslag via de mail 
gestuurd en inmiddels ook de z.g. ‘spelregels’ van Samaya. Het naleven van die spelregels is 
een absolute voorwaarde om de samenwerking voort te kunnen zetten. Ook hebben Tonja en 
Mickel aangeboden deze regels en de gewenste veranderingen in één of meerdere 
groepsgesprekken en individuele gesprekken toe te lichten. 
 
Verder is op de ALV van 19-4-22 de ingezette vernieuwing op de alternatieve zondagen kort 
geëvalueerd en is de kerngroep met een meerderheid van stemmen uitgebreid met Tina Geels 
als coördinator, initiator en begeleider van de nieuwe initiatieven. Bij de rondvraag is 
gesproken over collectes en een eventueel alternatief voor de inzameling van contant geld 
tijdens de vieringen. De conceptnotulen worden binnenkort voor commentaar naar de leden 
gestuurd. 

De kerngroep 

LIEVELINGSLIEDEREN 

Het is alweer heel wat jaren geleden dat er een 
Lievelingsliederenavond geweest is, een prachtige 
bijeenkomst. Daar kreeg iedereen uit de gemeenschap de 
gelegenheid haar favoriete lied in te brengen, kort iets te 
vertellen waarom dat lied jou zo raakt ( de muziek of een 
bepaalde zinsnede bv. ). Daarna zongen we het lied met z’n 
allen. Het gaf het lied ook weer een nieuwe dimensie door wat de inbrenger ons vertelde 
daarover. Door de liederen in een speciale volgorde te zetten van uitvoering werd het bijna 
een soort liturgie met heel korte persoonlijke overwegingen ertussen, vol expressie en 
spankracht. Er is regelmatig gevraagd om weer zo”n lievelingsliederenbijeenkomst Welnu, die 
komt er nu en wel op zondag 19 juni 2022 in de kapel 10.00 uur. 
 
Om die te laten slagen moet het koor zich voorbereiden. We willen daarom van je weten wat je 
lievelingslied is. Inleveren van je lievelingslied vóór maandag 30 mei.  Vermeld daarbij ook  

 eventueel een 2e keuslied (voor als er teveel liederen zijn en we moeten combineren)  
 of je zelf je lied in een paar woorden wilt toelichten  
 of dat je het door iemand wilt laten voorlezen - lever je toelichting dan op schrift aan bij 

Lisette 
Inleveren bij Lisette Bernt, per mail naar Lisettebernt@zonnet.nl of per telefoon 030-6012052 
(spreek evt. het antwoordapparaat in) of spreek Lisette aan op zondag 29 mei na afloop van 
de ZMA Het Groene Hart van God. Vragen ook welkom.  
 
Hoe kan ik weten wat mijn lievelingslied is? De meeste mensen weten wel wat hun liedfavoriet 
is. Je kan uiteraard snuffelen in de grijze Liedbundel op zondag 29 mei. De bundel is ook 
digitaal te raadplegen via https://www.werkhofgemeenschap.nl/liedboek-
werkhofgemeenschap/ . De liederen zijn daarna in te zien met een wachtwoord dat het 
secretariaat per mail rondstuurt.  
 



-3- 

 
 

MANTELZORGDAGEN 

De Mantelzorgdagen 2022 staan gepland en we hopen dat we 
eind augustus weer drie prachtige Mantelzorgdagen kunnen 
verzorgen voor de zwaarbelaste mantelzorgers onder ons. 
Alhoewel de Coronamaatregelen weer voldoende versoepeld 
zijn, leven we nu in de onzekerheid van de oorlog in de 
Oekraïne. De inflatie stijgt genadeloos en overal doen bedrijfsleven 
en burgers een financiële pas op de plaats. Begrijpelijk. Toch is onze dringende 
vraag aan u om net als eerdere jaren ons project financieel te ondersteunen.  
 
We zijn blij dat de Werkhofgemeenschap heeft toegezegd de Mantelzorgdagen als onderwerp 
voor de collecte 2022 in te delen: vanaf 22 mei. De werving voor de Mantelzorgdagen start 
binnenkort, medio mei zullen de intakegesprekken met deelnemers plaatsvinden. Als je 
mantelzorgers kent die passen in het profiel van de Stichting Gods Werkhof, kunt u de namen 
doorgeven aan de Stichting ter attentie van Alies Bakker, portefeuilledrager MZD: 
mail@aliesbakker.nl. Wij hopen van ganser harte deze zomer weer 12 tot 16 mantelzorgers 
een aantal dagen te mogen “ontzorgen” en hopen dat ze rust en ontspanning kunnen vinden in 
ons heerlijke klooster, de plek waar wij allen zo van houden.  
 
Alle informatie over de Mantelzorgdagen en de Stichting kun je vinden op 
https://godswerkhof.nl/mantelzorgdagen/ . De geplande dagen zijn 22 t/m 24 augustus 2022. 
Namens het bestuur van de Stichting Gods Werkhof en de mantelzorgers onze hartelijke dank. 
 

Bestuur Stichting Gods Werkhof 
 

COALITIE MENSENRECHTEN 

Noteer vast in je agenda: maandag 19 september 2022. 
De coalitie voor de mensen rechten Bunnik, organiseert ook dit jaar, in de Vredesweek op 
maandag 19 september 2022 in het gemeentehuis in Odijk een lezing. Als vervolg op de 
bijeenkomst met Bas de Gaay Fortman in 2021 is weer als thema gekozen: het klimaat. 
Dit jaar zal Christel van Eck stilstaan bij de communicatie tussen voor- en tegenstanders in de 
klimaatdiscussie en hoe de politici beleid aansturen, niet alleen landelijk, maar in het bijzonder 
ook lokaal en regionaal. Onder meer t.a.v. windmolens, zonneparken en maatregelen ter 
bescherming van het milieu. Christel van Eck is een jonge gepromoveerde wetenschapper, 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 

Héleen Broekema, Actualiteiten groep 
 

 

BIJBELSE CYCLUS “HET GROENE HART VAN GOD”  
 
De afgelopen jaren hadden we drie korte cycli, verdeeld over het jaar. Nu er niet meer elke 
zondag een ‘reguliere viering’ is, hebben wij (liturgiegroep, ZMA-groep en bezinningsgroep) ter 
wille van de continuïteit gekozen voor één wat langere cyclus, over een bijbels thema.  
De Bijbel heeft eindeloos veel perspectieven. Een paar zijn dominant. Nu wij terecht zijn 
gekomen in een ecologische crisis van levensbedreigende omvang, blijkt dat ook de aarde, de 

SAMENLEVING 

BIJ DE VIERINGEN 
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natuur en de dieren – Gods schepping – vaak genoemd worden en dat daar heel mooie en 
behartenswaardige dingen over gezegd worden.  
De natuur gaat God ter harte. De toelichtende teksten hieronder 
zijn uit Trees van Montfoort, Groene theologie. Ter wille van de 
leesbaarheid zijn alleen grotere overgeslagen passages aangeduid 
met (…). 
 
29 mei: Opening van de cyclus “het groene hart van God” 
Tijdens deze openingsbijeenkomst wordt het thema het groene 
hart van God gezamenlijk verkend vanuit verschillende 
perspectieven. We luisteren naar enkele teksten, daarnaast is er ruimte voor eigen gedachten 
en uitwisseling. We verdiepen en bereiden ons zo samen voor op de vieringen die komende tijd 
volgen. 
 
5 juni: Pinksteren - inspiratie: Genesis. 1,1-2; Spreuken. 8,23-31 
Genesis: Het eerste vers (van Genesis) wordt meestal gelezen als titel van de tekst die volgt: 
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ Ook mogelijk is: ‘Sinds het begin is God 
Schepper van de hemel en van de aarde.’ Voordeel van deze laatste vertaling is dat een 
historiserende lezing voorkomen wordt, schepping is een voortgaand proces. Weer een andere 
traditie vertaalt vers 1 als het begin van een zin die doorloopt: ‘In het begin, toen God de 
hemel en de aarde schiep/scheidde was de aarde woest en doods.’  
God schept en scheidt de hemel en de aarde de hemellichamen en de aardse bewoners, allen 
in nauwe onderlinge relatie, maar wel op enige afstand van elkaar. De uitgangssituatie in die 
lezing is niet dat er helemaal niets is, er is de aarde die woest en doods is of vormeloos en 
leeg of ongefundeerd en grondeloos. Er is een watermassa gehuld in duisternis waar Gods 
adem / Gods wind aanwezig is en beweegt – zweeft, waait of broedt. (p. 58.) 
 
Spreuken: Van Vrouwe Wijsheid wordt gezegd dat ze geformeerd wordt – namelijk in de 
baarmoeder, zoals in Psalm 139,13 – en gebaard. (…) Vrouwe Wijsheid is als kind al – daarop 
duidt het woord lieveling – getuige van de schepping en leert zo hoe alles in elkaar zit. (…) 
Een aspect van de alomvattende kennis van Wijsheid is de kennis van de natuur: van aarde, 
water en lucht compleet met alle levende wezens. (…) Vrouwe Wijsheid heeft dus goddelijke 
trekken en is ook nauw verbonden met de schepping. (…) Zij wordt geïdentificeerd met de 
Geest. Ze is een macht die van God uitgaat en de schepping doordringt.  
Zij zetelt ook in de harten van de profeten en leiders en inspireert hun uitspraken en hun 
daden. (…) Doordat Vrouwe Wijsheid zo’n omvattende kennis heeft en die over wil dragen, is 
ze lerares bij uitstek. (…) Doordat ze als vrouwelijke figuur een goddelijke status heeft en 
aanwezig is in de schepping biedt ze een tegenwicht tegen het beeld van God als mannelijke 
heerser boven de schepping. Als vrouwelijk beeld van God is ze niet alleen transcendent, maar 
ook immanent. Uit de hele schepping spreekt namelijk de Wijsheid. (…) Door haar kunnen alle 
mensen wijs worden. De plaats van mensen in het grote geheel van de kosmos volgens de 
wijsheidsliteratuur is dus die van leerling. (pp. 94-97.) 
 
12 juni - het scheppen van leven: Genesis. 1,20-31  
De mens is hier onderdeel van een groter geheel, schepsel onder de schepselen. Mensen 
worden op dezelfde dag geschapen als de dieren op aarde. Het leven wordt geschetst in zijn 
onderlinge samenhang en afhankelijkheid. Niet alleen de mens, maar de hele natuur is in 
principe goed, want God zag dat het goed was. Maar wijst de opdracht tot heersen dan niet op 
de menselijke superioriteit en voorrang op als wat is? (…) (Kort na de ballingschap) waren de 
schrijvers zich juist zeer bewust van hun kwetsbaarheid en van de onderlinge afhankelijkheid 
van alle levende wezens en ze benadrukten dat wat juist niet vanzelfsprekend was: dat 
mensen goed zijn in Gods ogen en invloed kunnen hebben op hun omgeving. In onze 
technocratische cultuur van beheersing kunnen wij ons voordeel doen met het besef van de 
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onderlinge relatie van alle schepselen en Gods goedkeuring van de aarde en alle levende 
wezens. Mensen delen het land en de eetbare planten die het land voortbrengt met de dieren. 
God vertelt aan de mensen dat de planten er ook voor de dieren zijn, opdat ze weten dat de 
aarde niet alleen hen moet voeden. Ze mogen de aarde gebruiken, maar niet onbeperkt en 
alleen met respect voor andere schepselen. Het besef dat de aarde één groot ecosysteem is, is 
al in Genesis 1 aanwezig, evenals het besef dat alle schepselen waarde hebben voor God en 
dat een grote biodiversiteit positief is. De waarde van biodiversiteit komt tot uitdrukking in het 
herhaalde ‘allerlei’, ‘alle soorten’ en ‘alles wat’ waar het gaat over planten en dieren. De rust 
van de zevende dag stelt een norm die ingaat tegen een economie van onbeperkte groei die 
24/7 productie en consumptie eist. (p. 59.62-63.) 
 
19 juni Lievelingsliederen – zie tekst op pagina 2. 
Komt allen, ook als je geen liedfavoriet hebt opgegeven. Hoe meer zingende zielen hoe meer 
vreugd. Houd er rekening mee dat deze ochtend iets langer kan duren dan normaal.  Indien 
nodig ivm de lengte wordt er een korte (koffie)pauze in het programma  ingelast. 
 
26 juni - wat is onze plaats?: Jesaja 40,12-14.21-28 
Jesaja 40,12-31 heeft overeenkomsten met Genesis 1. Ook hier begint alles met water (vers 
12). Ook hier is de aarde gegrondvest (21). En de hemel wordt neergezet als een tent (22). 
Daarnaast weegt God het stof van de aarde, weegt de bergen en de heuvels als op een 
weegschaal (12). Gods activiteit wordt voorgesteld als iets wat voortduurt: God spant de 
hemel uit en geeft adem aan al wat leeft. God zelf troont boven het hemelgewelf (22), is 
maker en heerser.  
De beschrijving van Gods scheppende activiteiten staat hier in het kader van Gods grootheid 
(13, 17, 25). Gods grootheid staat tegenover de mens die is als gras (6), tegenover de volken 
die als een druppel in een emmer of een stofje op een weegschaal zijn (15), godenbeelden, 
maar een stuk hout (19), vorsten en leiders, die hij omver blaast (23). De schepper van de 
einden der aarde (28) geeft de vermoeide kracht en de machteloze macht (29). Zo brengt 
deze uiteenzetting het ontstaan van de kosmos en de voortgaande schepping van kosmos en 
mensen samen in een verdediging van de ene God wiens macht het universum gemaakt heeft 
en onderhoudt. Dat gebeurt deels met dezelfde woorden als in het begin van Genesis: 
scheppen/scheiden en vormen. Natuur en geschiedenis staan niet tegenover elkaar. Gods 
handelen heeft zowel betrekking op de kosmos (26) als op de mensen. (p. 74-75.) 
 
3 juli: Een kinderdienst, voor jong en oud! 
Kinderen staan vaak meer onbevangen tegenover de uitdagingen van onze tijd. Hoe beleven 
zij het groene hart van God? Deze viering wordt voorbereid door kinderen om met jong en oud 
hun perspectief te delen. 
 
10 juli - zorgen en verwaarlozen: Leviticus. 25,2-7.18-19 + Hosea. 4,1-3 
Leviticus: Ook voor de grond er redding. Ook voor de grond geldt de sabbatsrust, volgens 
Leviticus 25 eens in de zeven jaar. (p. 70.) 
Hosea: Het gaat slecht met het land en de dieren als gevolg van menselijk handelen. De dieren 
die genoemd worden, zijn die dieren die volgens Genesis 1 onder het gezag van mensen 
vallen, dus waar mensen invloed op hebben. Sinds mensen dominant zijn op aarde hebben zij 
grote invloed op het hele ecosysteem van de aarde. In dat kader kan een ecologische 
interpretatie van Hosea 4 en Romeinen 8 zijn: als mensen hun gedrag beteren, zal de aarde 
weer opbloeien.  
Zowel in situaties van zonde als van bevrijding is menselijk handelen ingebed in de natuur en 
werkt door in de hele gemeenschap. Schepselen hebben elkaar nodig. Zoals uit deze tekst van 
Hosea 4 al blijkt, komt ook bij profeten de hele aarde ter sprake. Dat hebben we ook in de 
scheppingsteksten van Deutero Jesaja (= Jesaja 40-55) gezien. Daar bleken schepping en 
verlossing geen fundamenteel verschillende categorieën te zijn, net zomin als natuur en 
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geschiedenis. Voor veel heils- en onheilsprofetieën van het Oude Testament geldt dat ze niet 
alleen betrekking hebben op de menselijke samenleving. Het onheil dat geconstateerd of 
voorzegd wordt en het heil dat aangekondigd wordt, hebben met de hele werkelijkheid te 
maken. (p. 126.) 
 
17 juli: filmcafé 
Als we de stem horen van David Attenborough, verschijnen bij velen van ons direct 
indrukwekkende beelden voor ons geestesoog van de wilde natuur op onze planeet. 
Decennialang heeft hij ons via het televisiescherm meegenomen naar de verste uithoeken van 
de aarde, om ons te laten delen in de pracht en kracht van dieren- en plantenrijken. Gods 
grote en kleine creaties kwamen tot leven in de eigen huiskamer en als geen ander wist hij ons 
bewust te maken van het belang om te zorgen voor onze planeet. In 2020, op 93-jarige 
leeftijd, maakte Sir David Attenborough een hele persoonlijke (laatste?) documentaire: A life 
on our Planet. Op 17 juli kijken we samen naar zijn prachtige beelden en luisteren naar zijn 
indringende verhaal en oproep om het tij te keren. Na afloop praten we informeel met elkaar 
na over wat deze documentaire ons kan vertellen over Het Groene Hart van God, en hoe dit 
klopt in onszelf. Uiteraard met een hapje en drankje!  
Start om 10 uur, afronding rond 12.30. 

Joyce van den Hoek Ostende 
 
24 juli - onze keuze heeft gevolgen: Joël 2,12-14. 18-24 
In het eerste deel (van dit bijbelboek) wordt tweemaal een ramp beschreven, gevolgd door 
een oproep tot klagen en een klaaglied. De eerste ramp lijkt een sprinkhanenplaag, de tweede 
de invasie van een leger. Het zou goed om dezelfde vijand kunnen gaan: een zwerm 
sprinkhanen als een leger of een leger als een sprinkhanenplaag. Gevolg is in ieder geval 
verwoesting van het land: 'Het veld is verwoest, de dorre grond treurt, want het koren is 
vernield, de wijn verdroogd, de olie verloren.' (1,10). Het motief van het land dat treurt, komt 
vaker voor in profetische literatuur. De staat van het land is nauw verbonden met die van 
mensen. Als mensen kwaad doen en zich afwenden van God, verschraalt het land. Als mensen 
rechtvaardig zijn, bloeit he tland. Joël geeft niet aan waarin mensen gezondigd hebben, maar 
roept wel op tot bekering. De mensen kunnen als het ware een voorbeeld nemen aan het land 
dat rouwt. Dan komt het antwoord van God (2,18-27). Eerst wordt het land aangesproken, 
dan de dieren, dan de mensen.  
 
Tot eind oktober zullen ook de volgende teksten ter sprake komen: Jesaja. 35,1-7 samen 
met Psalm 148; Matteüs. 6,25-34; Johannes. 6,4-15; Romeinen 8, 18- 25.  
 
En er zijn meer ‘groene passages’ in de Bijbel dan wij kunnen behandelen. Als je nieuwsgierig 
bent geworden, zie dan bijvoorbeeld ook Gen. 6,17-22 + 7,7-9 waar God zelf zorg draagt voor 
het in stand houden van de diversiteit van leven; Job 38-39 en 40,15-41,26, waar Hij zijn 
grootheid en macht illustreert met een veelheid aan natuurverschijnselen en observaties uit de 
dierenwereld; het kosmische begin van Psalm 19; de laatste strofen van Psalm 96, waar de 
aarde en de zee en al wat daarop en daarin leeft blijkt te delen in de vreugde van het 
toekomstige rechtvaardige oordeel; Psalm 104, waaruit nogmaals blijkt hoezeer de ‘pre-
industriële mens’ oog had voor de natuur en de dieren en deze in verband bracht met de bron 
van alle leven. 
Naast de reguliere vieringen zullen er verschillende alternatieve bijeenkomsten en activiteiten 
georganiseerd worden, zoals een filmcafé, een lezing, een kruidenproeverij… Binnenkort wordt 
hiervoor een agenda rondgestuurd. 
  

Charles Steur, Tina Geels, Joyce van den Hoek Ostende 
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Oecumenische vieringen en bijeenkomsten 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur in de kapel van Samaya.  
 
29 mei: Start Cyclus “Het groene hart van God” 
Voorbereiders: Joyce van den Hoek Ostende. Liselotte Maas 
Piano: Lisette Bernt 
 
5 juni: Pinksteren (inspiratie) 
voorganger: ds. Tina Geels 
Lezingen: Genesis. 1,1-2; Spreuken. 8,23-31 
Piano: Martin Lorijn 
 
12 juni (het scheppen van leven) 
Voorganger: ds. Aline Barnhoorn 
Lezing: Genesis. 1,20-31  
Piano: Peter Sluijs 
 
19 juni: lievelingsliederen 
Deze ochtend kan iets langer kan duren dan normaal 
Piano: Martin Lorijn 
 
26 juni (wat is onze plaats?) 
Voorganger: ds. Rebecca Onderstal 
Lezing: Jesaja 40,12-14.21-28  
Piano: Wick Gispen 
 
3 juli: een kinderdienst, voor jong en oud. 
 
10 juli  (zorgen en verwaarlozen ...) 
Voorganger: p. Henk Kroon 
Lezingen: Leviticus. 25,2-7.18-19 + Hosea. 4,1-3 
Piano: Arthur Bouma 
 
17 juli: filmcafé 
 
24 juli (onze keuze heeft gevolgen) 
Voorganger: p. Joop Smit 
Lezing: Joël 2,12-14. 18-24  
Piano: Michel de Kort 
 
Het koor van de Werkhofgemeenschap zingt onder leiding van Lisette Bernt 

COLOFON 
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“DE BERICHTEN” 
REDACTIE 

Freek Boersma 
Cor Spithoven 
Cleopatra Thelissen 

KOPIJ 
Inleveren als e-mail naar  
redactie@ 
werkhofgemeenschap.nl 
uiterlijk 10 juli 2022. 

VORMGEVING 
Freek Boersma 

DRUK 
Den Hoed 
Wijk bij Duurstede 

KOSTEN  
Leden en Vrienden 
ontvangen de Berichten 
gratis 
Een los abonnement kost  
€ 25,- per jaar 

 
DIT NUMMER 

Dit nummer is voor de 
periode 29 mei tot en met 
24 juli 2022. 
Het volgende nummer 
verschijnt dan ook en 
loopt tot 18 september 
2022. 
 

AFBEELDING VOORZIJDE 
TEKST: Lucas 24:51 
FOTO: Schilderij van 
Waddendijk door JENTSJE 

POPMA. 
Jentsje Popma doneerde al 
zijn schilderijen aan stichting 
Nijkleaster. Dit schilderij is er 
één van. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Uit de folder “Mantelzorgdagen 2022” 


