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Ooh dit joor hebben wij, leden von de herhgroep
Vorming en Toerusting, weer ons best gedoàn om
een interessont progrommo te bieden voor het
seizoen 2Otg -ZO1g. Of we hier in gesloqgd zijn mog u
zelf beoordelen. We hebben gezocht nqor een zo
breed mogelijh qqnbod.

Het leerhuis richt zich op mensen die geïhteresseerd
zijn in de loodse wortets von ons christlrijh getoof. De
Bergrede von lezus wordt getezen door roàse brir
onder leiding von Morjo vqn den Beld.

Pejesprehsbiieenhomsten over het boeh
" God is niet te vongen"richt zich op mensen die zich
reoliseren dqt hun geloof in de toop vqn de joren is
veronderd en zich doorop willen bezinnen.

Bibliodrqmo is gericht op mensen met
verbeeldingshrocht die zich op speerse wijze in een
bijbelverhqot witten verdiepen. peterine Koorymons
begeleidt hen.

De lezing von gemeentetid Cert Veldhorst over zijn
werh bij de ontwihheringsorgonisotie puM richt zich
op een ieder die geïhteresseerd is in de persoonrijhe
ervoringen von een ontwihhetingswerher.

De worhshop creotief met zeep werd vorig joor zo
enthousiost ontvongen dot toen or werd bestoten tot



een vervolg. Een combinqtie von gezelligheid en
creotiviteit o.l.v. Wilmo Lommers

De gesprehsgroep ouer het boeh
"Dieper dqn woorda" richt zich op mensen die

zich willen verdiepen in het hort von het christelijh
geloof en tegelijhertijd een brug willen sloon noor
oonhongers von ondere religies en mensen die zich
niet beschouwen ols oonhonger von een religie moor
wel spiritueel zijn.

Vorig seizoen hebben we voor het eerst somen het
theoter bezocht, gehehen noor een voorstelling en er
over nogeproqt. Dot wqs zo gezellig en boeiend dot
we er dit joor een vervolg oon geven en met wie wil
de vqn Minou Bosuo " Moeder mag niet dood', willen
goon behijhen.

We zien uit noor gezellige, boeiende en interessonte
bijeenhomsten!

Clqro Middel, Petro 5mits, Corlo Enthoven,
Dich von der Voort



Leerhuis Veghel- Uden

De Bergrede ln het leerhuis goqn we verder met de
Bergrede. Een tehst die overbehend mqor onbemind
is in de herh, omdqt de indruh geweht wordt dot de
Iot in die woorden wel erg hoog gelegd wordt. We
worden geqcht zqchtmoedig te zijn en vredestichters
en notq bene onze vijonden lief te hebben! Wie hon
dot opbrengen? Geen wonder dqt deze woorden
vqn lezus voorol ols een mooi en tegelijh onhoolboor
ideool te boeh stqon. Moor in het leerhuis tezen we
deze tehst met de bril von robbijn pinchos Lopide,
en don gqcln diezelfde woorden onders htinhen
tegen de ochtergrond vqn de loodse
gedqchtenwereld wqqrin lezus teerde en leefde. Dot
levert niet olleen verrossend nieuwe inzichten op
mqor ooh boeiende gesprehhen over de relotie met
onze medemens. Heel octueel in een tijd woorin we
geconfronteerd worden met qllerlei vijondbeelden,
met religieus geweld, ooh binnen onze grenzen. Nog
los vqn de conflicten in onze privéomgeving. Ooh
degene die er vorig seizoen niet bij wqren, hunnen
zonder problemen oqnsluiten.

Dqtum: donderdqg 13 december 2O1g; 17 jonuori en
21 februo ri 2C.19

Tijd : 19.30 - 21.30 uur
Plqots : de Schohel te Veghel



lnleider : Morjo vqn den Beld
Eigen bijdroge: 5 Euro per ovond
Opgove : Aoldrih Westero.
E-mqi ! : W§$et_qs§aig_gq"U!
Mobiel : 06 -160.86.752

Leerhuis



Theotervoorstelling in de hleine zool vqn
de Verhodefobrieh.

Vrijdog 5 ohtober willen we somen noor de
voorstelling von Minou Bosuo goah:

"Moeder mog niet dood,'
Moeder lopie (ee) heeft zich voorgenomen niet dood
te goon. Dochter Minou ( e) heeft belooÍd hoqr
doorbij te helpen. Moeder donst door de dog en
leert ons de rituelen von hoor levensdrift. Vrolijh
zwierend richting eeuwigheid geven moeder en
dochter een energieh beetd von een omgeheerde
euthonosie. Een ontroerende en optimistische
voorstelling die mogeliih uitmondt in een
levensverlengende donsqvond voor iedereen.

No ofloop hunnen
we onder het
genot von een
dronhje noproten
over de
voorstelling in het
coÍé von de
Verhqdefobrieh.

)"\*'N

Prijs: l5 Euro
Aonmelden bij Corlo Enthoven-Gloser
corlo.g loser@ziggo.n I



Drie gesprehsbijeenhomsten over het
boeh

sGod is niet te vongen "
Onorthodoxe gesprehhen over veronderend geloof

lon Offringo / EveÉ von Boren (redoctie)
Uitgeverij Shondolon 2014

Veertien herhgongers heren in dit boeh hun geloof
binnenstebuiten. Zij roohten hun bond met het
christendom niet hwijt, mqqr bleven evenmin
stilstqon, wqnt de vrogen von de moderne tijd ziin
ooh die von hen. Hoe is hun geloof door de ioren
heen verqnderd? Wqt hebben ze zoal losgelqten en
wot hwom doqrvoor terug?

Predihont lon Offringq wqs hun welwillende en
hritische gesprehsportner. Het resultqot is een reehs

uniehe verholen wqorin veronderend geloof en
theologische reflectie hond in hqnd gqon. Zowel nqqr
vorm ols nqor inhoud ziin het onorthodoxe
gesprehhen die zich uitstehend lenen voor
persoonlijhe verdieping en gezomenlijhe bezinning.
Op heldere wijze brengt dit boeh in beeld wot er
leeft qqn geloof en ongeloof in een moderne
geloofsgemeenschop.
Dotq:25 september, 9 ohtober,3o ohtober 2018.

Ploots: SOW herh Uden
Tijd: 2O.OO uur - 21.30 uur. 
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Bibliodromo
"Wot een stqnh!" docht lono. Hij hneep zijn neus
dicht Het stonh enorm nqor rotte vis in de buih vqn
de wolvis.

Morio, wqnneer de engel hoor hqmer heeft verloten
weet niet goed wot ze er vqn moet denhen. Ze
twijfelt, is dit wel iets wot ze echt wil?

lqhob loopt noor de woterput Door stoqt een
meisje, Rochel. Ze drqogt een hruih op hoor hoofd.
Krochtig en sierlijh zijn hoor bewegingen. Het is otsof
hij door de blihsem wordt getroffen.

Kunt u zich dot voorstellen? lono in de stinhende
buih von een wolvis, Mqriq die twijfelt, een Johob
die op slog verliefd is?

Bibliodromo is een monier vqn omgoon met
Bijbelverhqlen die onze verbeelding op gong
brengt Door uw verbeelding te loten sprehen hon
het zijn dot u ineens heel qnders noor een
Bijbelverhqol gqot hijhen. Wqt u oltijd dqcht dot er
stond homt in een qnder licht te stoon.

Door middel von ollerlei speelse werhvormen zools
bv rollenspel, tqbleou vivont of rolinterview
proberen we ons te verplootsen in de situotie of in
de persoon woqr het om goot Hierdoor hon het zijn



dot we opnieuw verrost worden door de inhoud von
een Biibelverhool. Dot we ontdehhen dqt een
verhool uit de Bijbel ooh goot over ons en ons leven.

Een weeh vqn te voren hrijgt u te horen met welh
Bijbelverhool we oqn de slog goon, zodot u
voldoende tijd heeft om het een poor heer te lezen.

Wqnneer: filoohdqg 12 november
Woor: SOW herh Uden
Tijd:2O.OO-22.OO uur
Begeleiding: Peterine Kooijmons

@ww. peteri nehooiim ons.n l)



Lezing von Gert Veldhorst

Over het werhen oqn voedselzeherheid in
ontwihhelingslonden met de orgonisotie pUM.

pUM is de ofhorting von Projeht Uitzending
Monogers. Dit is de noom vqn een Nederlqndse
ontwihhelingsorgonisotie die vrijwilligers uitzendt
over heel de wereld. De vrijwilligers zijn dihwijls
gepensioneerden met levenslonge ervoring in het
bedrijfsleven. Zij stellen hun deshundigheid ten
dienste von ondernemers in ontwihhelingslonden en
ophomende morhten. Ze homen uit 70 sectoren von
de economie.
Gert Veldhorst is een von die vrijwilligers. Als
gepensioneerd veeorts is hij deshundig op het gebied
von veeteelt en diervoeding. ln de ofgelopen joren is

hij ol verschillende heren uitgezonden o.o. nqor Oost
-Europo, Afriho en Chino. Met behulp von beelden
wil hij ons loten delen in zijn ervoringen.

Dotum: moondog 19 november 2Ol8
Ploots: SOW herh Uden.
Tijd:2O.OO uur - 21.30 uur.



WORKSHOP: CREATIEF MET ZEEP

December is de mqond von de creotiviteit' We

mohen Sinterhloos-surprises, herststuhjes en

versieren de herstboom. Doorom biedt Wilmq

Lommers voor mensen die het leuh vinden om

somen met onderen creotief bezig te ziin een

worhshop qon met de titel: "Creotief met zeep' De

grondstof wqormee gewerht wordt is gietzeep' U

hunt deze gieten in een door u zelÍ gewenste vorm

en ooh zelf de geur en hleur bepolen' De" zeepies"
die don ontstqon
hunnen worden
scrmengevoegd
met hrqlen,
linties e.d. tot-iGe- 
ornomentjes die

ri. hunnen worden
opgehongen of
neergelegd in

r een school of oP

een bord. Dqtum: dinsdog 11 december 2018

Ploots: Somen oP Weg herh in Uden

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Opgove bij Wilmo Lommers tel. : 06 - 14600680 of

ds. Dich von der Voqrt ( tel. 246634)

Mqteriqqlhosten 10 Euro



Drie gesprehsbijeenhomsten over het
boeh

"Dieper dan woorden "
Het GREDO, een gelooÍ drrt uerblndt
door Drrvld ttelndl - Rort

Met een voorwoord von de Doloi Lomo
ledere religie - ooh de christelijhe - is de uitdruhhing
von een bosool geloof dot we ollemool
gemeenschoppelijh hebben. Geloofswqqrheden
verdelen, moclr het geloof wqoruit ze voorthomen is

één en verbindt.
Het Credo, dot slechts iets meer don honderd
woorden telt, is de oudst bewoord gebleven
somenvotting von het christelijh geloof. Broeder
Dovid Steindl Rost legt de tehst zó uit dot die voor
ons, twintig eeuwen loter, goot leven. Hij loot zien
dot dit Credo spreeht met de stem von een
spirituoliteit die dieper goot don welhe troditie ooh.
Door zijn benodering brengt hij deze oude tehst tot
nieuw leven en onthult hij een universele boodschop
von vertrouwen, liefde, verbondenheid, compossie
en vrede.
De Oostenrijhse- Amerihqonse monnih
Dovid Steindl- Rqst OSB is wereldwijd behend
vqnwege zijn nouwe betrohhenheid bij de diqloog
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tussen christendom en boeddhisme en qls
bruggenbouwer tussen verschillende religieuze
trodities.
Donhboorheid ís voor hem de hern uon een
spirituele leefwijze en een weg noor meer
levensvreugde. Hij is medeoprichter von

"A Network for Groteful Living,,
www. grotef u I ness.org.

Dot: de dinsdogen 15 jonu ari,29 jan 12 februori zolg
Ploots: SOW herh Uden
Tijd: 2O.OO uur - 21.30 uur.

Opgove bij ds. Dich von der Voort ( oars -24 66 34 )
ds.d ic hv o ndervoort@ hp n m o i l.n I
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