Activiteiten kerkelijk seizoen 2022-2023
Beste gemeenteleden van de Groene Tuinkerk,
We staan met elkaar op de drempel van het nieuwe kerkelijke seizoen 2022-2023.
Aansluitend aan de themakerkdienst op startzondag 18 september bent u in het gemeenteberaad bijgepraat over enkele ontwikkelingen die er zijn. U was al op de hoogte van de
verkennende gesprekken die het dagelijks bestuur voert met het dagelijks bestuur van één
van onze nabuurgemeentes, de protestantse gemeente Bolnes; sterker nog: u hebt in juni
zelfs al ruimhartig uw instemming gegeven om hier mee dóór te gaan!
We wilden het niet alleen bij deze gesprekken laten, maar ook u als gemeentelid de
gelegenheid geven tot een eerste open ontmoeting over en weer. Zowel de diaconieën als
de pastores van de Groene Tuinkerk en de protestantse gemeente Bolnes (Hermie Hummel
en Ria Keijzer) bieden u daarom dit seizoen in gezamenlijkheid graag enkele activiteiten aan.
Deze activiteiten komen niet in de plaats van al bestaande activiteiten door de week zoals de
maandelijkse gespreks- en gebedskring in de Groene Tuinkerk, activiteiten van de diaconie
en ons koor De Zaaiers, maar ze zijn een extraatje.
Hieronder leest u over de twee activiteiten die de pastores u nog in 2022 aanbieden .**
ds Hermie Hummel, mede namens Ria Keijzer en de dagelijkse besturen

GESPREKSKRING Op zoek naar God, op drie donderdagmiddagen in het najaar van 2022
‘Op zoek naar God…’ - veel mensen verlangen er naar. Maar hoe dóe je dat en wat komt er
zoal bij kijken? Deze gesprekskring biedt gemeenteleden van beide gemeentes in het najaar
van 2022 de gelegenheid om hier bij stil te staan en om er over van gedachten te wisselen.
Onder leiding van ds Hermie Hummel, aan de hand van het boek van Kick Bras Als met een
vriend, omgaan met God (met op de achtergrond het boek van Arjan Plaisier Zorg voor je
ziel).
Bij voldoende belangstelling (vanuit IJsselmonde en Bolnes) gaat de kring van drie
donderdagmiddagen door, in een zaal van de Groene Tuinkerk, op 13 oktober, 27 oktober
en 17 november 2022, van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Informatie en opgave (graag uiterlijk 10 oktober) bij ds Hermie Hummel via 0615866402
of predikant.groenetuinkerk@gmail.com Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden.
KERSTHERBERG op 24 december 2022
In de “Kerk aan de Maas” in Bolnes (Pretoriusstraat 56) was er op 24 december 2019 een
Kerst-herberg - in de middag, open voor kerk en buurt, uitlopend op een maaltijd, een
vroege kerstavond-dienst met een projectkoor en met Ria Keijzer als voorganger. Dit was

toen een geslaagd project, door corona daarna onmogelijk, maar zeker voor herhaling
vatbaar in 2022. Maar nu dit jaar met een uitbreiding, een Kerstherberg-middag op niet één
locatie maar op twee locaties - dus ook één in IJsselmonde? Met ook bij óns in de kerk op 24
december van pakweg 15.00 tot 17.00 uur een gevarieerd inloopprogramma en een gastvrije
herbergier op het kerkplein of in de deuropening van de kerk? Er zal een commissie worden
samengesteld die alles verder gaat voorbereiden, gecoördineerd door Ria. Hebt u zin om in
deze gezamenlijke commissie mee te denken of te doen, of om in het kerstherbergkoor van
de kerstavond in Bolnes mee te gaan zingen - onder leiding van Wim Keijzer, met muzikale
begeleiding van Wim Smit? Meldt u zich dan aan. Het koor repeteert twee keer op een
avond in december, in de kerk van Bolnes, en het is de bedoeling dat de commissie een keer
of vier samen vergadert (te beginnen op dinsdag 11 oktober). Informatie en opgave bij Ria
Keijzer via 0650228250 of ria.keijzer@casema.nl
Op kerstochtend 25 december is er in onze beide kerken een eigen kerstmorgendienst.
En verder… Het is de bedoeling dat ik in de 40dagentijd van 2023 weer de coördinatie heb
van de meditatieve leeskring van de kerken van Ridderkerk en IJsselmonde die het 40dagentijdboekje uitgeven - waaronder onze beide gemeentes. U bent welkom om mee te doen in
deze oecumenische kring. Meer informatie volgt in het Veertigdagenboekje.
Ik zou ook een keer een kloosterbezoek van een dag kunnen organiseren, om kennis te
maken met het kloosterleven. Hebt u belangstelling? Laat het me dan even weten…
Ria en ik ontdekten ook dat we allebei les geven bij de Theologische Vorming Geinteresseerden (TVG); zij in Den Haag en ik in Rotterdam! Ik hoop als vakdocent ‘spiritualiteit’ op
7 en 14 februari 2023 (twee dinsdagochtenden) een korte cursus over Dag Hammarskjold
te geven. Deze cursus is in de Alexanderkerk in het Lage Land, en de kosten zijn €15,- per
dagdeel. Opgave loopt via de website van de TVG Rotterdam; ook gemeenteleden uit onze
beide gemeentes zijn welkom. Ria geeft het vak ‘gemeenteopbouw’ en coördineert in Den
Haag de theologische zomerschool van een week in juli 2023, met acht dagdelen/ lesblokken. En ook daar zijn ook mensen uit onze beide gemeentes welkom.
In de kerk van Bolnes is er dit seizoen op vier woensdagmiddagen een Sing Inn: op 19
oktober, 30 november, 15 februari en 19 april. Georganiseerd door Wim Keijzer (leiding) en
Jan van der Meer (pianist). Er worden rond een thema liederen gezongen uit religieuze en
seculiere bronnen. U kunt per keer besluiten of u aansluit. Elke bijeenkomst begint om 13.30
uur met een rondje koffie of thee, en daarna wordt er gezongen tot rond 15.45 uur. De Sing
Inn (Inn = herberg) zet in op plezier, en stelt geen eisen aan iemands zangkunst. Deelname is
gratis, maar mocht u een bijdrage willen geven: op de tafel staat een spaarpot…
Informatie bij Ria Keijzer via 0650228250 en ria.keijzer@casema.nl
Met vriendelijke groet, en ga met God, ds Hermie Hummel / Rotterdam 20 september 2022

**Er zijn nog wel méér ideeën over wat gezamenlijk zou kunnen, ook gericht op de zondagen,
maar die moeten nog wat verder rijpen…

