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         Doelstelling 

 

•  Inspirerende ontmoetingen vormen een mens. Dat kunnen ontmoetingen zijn 

met  jezelf, met je medemens en met de wereld om je heen. En als een rode 

draad in en door dat alles heen bespeuren we wellicht ook een Derde in de 

ontmoeting: de Eeuwige, metgezel op onze weg.   

Een inspirerende ontmoeting stemt tot nadenken en leren en nodigt uit tot 

communicatie. Je krijgt vaardigheid en kennis aangereikt waar je verder mee 

komt, in de contacten met jezelf en met anderen. 

 

• De Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie levert een bijdrage aan de vorming en 

ontwikkeling van gemeenteleden met als doel de groei van de gemeenteleden 

in relatie tot God, tot elkaar, in de dienst aan de samenleving. De taakgroep 

draagt bij aan maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en 

bemoediging van binnen- en buitenkerkelijke groeperingen en personen. 

 

Uitgangspunten 

De taakgroep organiseert per seizoen een variatie aan uitingsvormen onder 

bovenstaande doelen. 

Hierbij sluiten wij aan bij andere groepen binnen de PGW. Samenwerking is van 

belang om geen dubbele onderwerpen of avonden te organiseren.  

 

Daarnaast ziet de Taakgroep dat de dialoog en het samen doen belangrijk zijn om 

te komen tot ontmoeting, elkaar leren kennen en tot kennis en verbreding en 

inspiratie van gemeenteleden. Ook anderen zijn van harte welkom. 

Daarom is niet alleen het geschreven en gesproken woord benadrukt, maar ook 

het samen doen.  

 

Afgelopen seizoen 2020-2021 – een terugblik 

 

Organisatie afgelopen seizoen 

 

Pastoraat verdient een plek in de gemeente die recht doet aan de grootte- en aan 

het belang van het onderwerp. Daarom is al vanaf 1 januari 2018 overgegaan tot 

de vorming van een aparte Taakgroep Pastoraat. De taakgroep MGO is zelfstandig 

gebleven, maar we trekken, ook met de andere taakgroepen, samen op bij 

gezamenlijke belangen en doelen. 

 

          Ons aanbod afgelopen seizoen 

Afgelopen seizoen 2020-2021 was bij de aanvang ervan in augustus ons 

voornemen -ondanks de problemen met de Covid situatie- het bestaande aanbod 

zo mogelijk uit te voeren.  

Spitgroep, Joods Leerhuis, Lectio Divina, Handwerkontmoeting, Gespreks- en 

studiegroepen, al of niet onder leiding van een gemeentelid, een predikant of een 

externe deskundige waren door de jaren heen ‘blijvertjes’. Maar helaas bleek dat 

onmogelijk. Er hebben nagenoeg geen activiteiten plaatsgevonden. 

           

Ook voor het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn er nog veel onzekerheden en 

beperkingen. Toch zijn we aan de slag gegaan om een programma met bekende 



en met nieuwe activiteiten te maken. Per onderdeel zal bekeken moeten worden 

of e.e.a. op de geplande data ‘coronaproof’ kan worden uitgevoerd. 

Terughoudendheid blijft daarbij verstandig. 

 

We hebben ons ingespannen om alles samen te vatten in één overzicht. Daarin 

staan ook de activiteiten van o.a. MGO. d.w.z. het totale programma dat vorig 

seizoen vermeld werd in de brochure en nog eerder in detail in het 

programmaboekje. Wegens de onzekerheden dus nu alleen het beknopte 

overzicht. 

De genoemde activiteiten worden verder bijtijds geactualiseerd aan de stand van 

zaken. In KerkenWerk en/of de zondagsbrief en/of verdere media worden ze 

gedetailleerder toegelicht.  

   

          Een greep uit Programma Ontmoeting en Inspiratie, seizoen 2021-2022. 

 

Bijbelse/verdiepende gespreksgroepen 

Binnen de PGW is er behoefte aan verdiepende cursussen en gespreksgroepen. 

Ds. Freerk Hovinga (“De navolging van Christus”), ds. Jan Struijk (lezing en 

bespreking van het boek “Groene theologie” van Trees van Montfoort, diverse 

bijeenkomsten) en ds. Reinoud Wentink (“Kerkvaders”) zullen deze vorm geven. 

 

Kloosterleven en Kloosterweekend. 

In een sfeer van rust, stilte en bezinning kan een weekend in het klooster    

Benedictijner Sint-Adelbertabdij te Egmond-Binnen worden doorgebracht.  

 

Stiltewandeling  

De taakgroep biedt nu een wandeling aan voor hen met affiniteit voor meditatie.    

  

Marc Chagall: Veelkleurig glaskunstenaar.  Een presentatie door ds. Joop Mol. 

 

Messiah, meesterwerk of mensenwerk. Door Wim Ruessink. 

      

     Spitgroep en Joods Leerhuis 

De Spitgroep gaat verder met het boek Genesis en het Joods                        

Leerhuis gaat verder met 3 nieuwe thema’s uit de Joodse leef- en denkwereld, 

zoals verwoord in het blad Tenachon. 

 

Handwerkontmoeting 

Al zes jaar haakt en breit een groeiende groep gemeenteleden.                                                                            

Deze succesvolle manier van ontmoeten van elkaar gaat gewoon door voor 

nieuwe goede doelen, onder bezielende leiding van Joke Droppers. Ook 

organiseren zij weer éénmalig een handwerkmarkt. 

 

          Levende Adventskalender. Een laagdrempelige ontmoeting iedere dag in de      

          Adventstijd.                                                      

 

Kliederkerk. Hierbij wordt door jong en oud(er) op een creatieve manier de       

betekenis van een bijbelverhaal ontdekt. 

        

Nacht naar Licht 

In navolging op 2019, wil de taakgroep samen met TG Eredienst, team 

predikanten, TG MGO  en kerkrentmeesters komen tot een inhoudelijk sterk 

programma tijdens de Paasnacht 2022, waarbij er ruimte voor ontmoeting, 

intimiteit, verstilling en gezang is. 

 

We verwijzen U voor de nadere bijzonderheden en data etc. verder naar het overzicht. 



 

          Wat is er nodig om dit te bereiken 

 

Menskracht 

Per  1 september 2021 bestaat de taakgroep uit: Hilde Haanstra; Freerk Hovinga;  

Dienke Nijboer; Barbara Poot; Jacqueline van der Vinne; Jeroen van der Vinne.  

 

Fysieke ruimte 

De Taakgroep maakt gebruik van de kerkgebouwen en van Den Angang. 

 

Financiële ruimte 

Professionele sprekers of gespreksleiders die op basis van hun expertise en kennis 

worden gevraagd mee te werken, vragen geld. In onze begroting nemen wij deze 

kosten op. 

Daarnaast worden er materialen aangeschaft of gemaakt ten behoeve van de 

activiteiten: van gesprekskaartjes tot bollen wol, gekleurd papier of brochures.  

 

Publiciteit 

Voor geslaagde activiteiten is goede publiciteit van belang. Al naar gelang het 

soort activiteit is passende publiciteit nodig. Waar nodig, brengt dat kosten met 

zich mee. Daar is in de begroting van de PGW in voorzien. 

 

 

          16-08-2021. JH. 

 

 


