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We zien binnen onze kerken een grotere verscheidenheid 
aan zienswijzen en opvattingen dan we vroeger voor 
mogelijk zouden hebben gehouden. Zelfs binnen 
één gemeente kan er een grote verscheidenheid aan 
meningen bestaan. Dat hoeft ons niet te verbazen. 

In de Bijbel lezen we herhaaldelijk dat Paulus de 
gemeente oproept tot eensgezindheid én tot het 
respecteren van verschillende meningen, bv. over het al 
of niet eten van offervlees, wat toen een hot item was. 

De vraag die nu voor ons ligt is dus vooral: hoe gaan 
we om met de verschillende  opvattingen die er leven 
binnen onze kerken. 

Datum: dinsdag 17 april
Plaats: Haren (Gr) 
Gereformeerde kerk, 
Ontmoetingskerk, 
Sterremuurweg 4.
Thema: ‘Omgaan met 
verscheidenheid’
Sprekers: ds. Maarten 
van Loon en ds. Maarten 
Boersema
Andere medewerkers: 
vader en dochter, Ewoud 
en Thessa Gosker, 
declamatie en mime.
Tijd: 10.30 tot 15.15 uur
Toegangsprijs: € 15,-, 
inclusief koffie/thee 
met koek en een 
broodje kroket.
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We kunnen niet alle aspecten van het 
kerkzijn aan de orde laten komen. Daarom 
beperken we ons tot twee thema’s: In de 
morgenvergadering zal dominee Maarten 

van Loon ingaan op 
het synodebesluit om 
vrouwen toe te laten tot 
de verschillende amb-
ten. Er zijn kerkleden die 
daar heel blij mee zijn, 
maar er zijn er ook die 
daar juist heel afwijzend 
tegenover staan. Hoe 
kom je daar nu mee 
verder en hoe ga je met 
elkaar om?

In de middagvergadering zal dominee Maar-
ten Boersema spreken over de verschillen 

die er bestaan tussen de 
generaties. Hij zal dan 
met name ingaan op de 
vraag: Hoe blijven we 
met elkaar verbonden 
ondanks de verschillen 
die er zijn.

Wij pretenderen niet de 
enig juiste antwoorden 
te kunnen geven op de 
vragen die er leven. Maar 
we hopen en bidden dat 
deze dag een positieve 

bijdrage mag leveren aan de eenheid en 
samenwerking binnen de kerk.

Ontspanning
Ewoud en Thessa Gosker, hun optreden: oud 
en jong, spreken en zwijgen, woorden en 
beweging. Ontspannend en appellerend: mooi 
en ontroerend. Gewoon meemaken dus!

Bijbelstudiedagmarkt
Er zullen weer stands staan  met allerlei ma-
teriaal voor de verkoop voor goede doelen. 
In de pauzes is er weer alle gelegenheid om 
hier langs te lopen en wat te kopen.
Deelnemers kunnen zich nog opgeven voor 
1 of 2 tafels tot 27 maart.
Reserveren bij: Marja den Ouden, 
Strielandsebeek 1, 8033 DT Zwolle, e-mail: 
m.denouden@bijbelstudiebond.nl

Contactpersoon regelingscommissie
Heeft u praktische vragen den kunt u bellen 
naar: Anja Klamer Tel. 06-51023409

Bereikbaarheid: Met de trein
Looproute vanaf Station Haren (5 minuten).: 
Bij uitgang station links aanhouden de Nw. 
Stationsweg langs 
het spoor volgen. 
Linksaf over het 
spoor(= Oude 
Middelhorst), 
eerste straat links (=Wederikweg). Na 200 m 
is de kerk  (hoek Wederikweg-Sterremuurweg).

Parkeren: komt u met de auto?
Er is beperkte parkeerruimte bij de kerk. 
Allereerst voor degene die een marktkraam 
gereserveerd hebben en mensen die 
moeilijk ter been zijn. Parkeren kunt u op de 
P-plaats aan de Walstroweg vlakbij de kerk, 
of op de P+R parkeerplaats bij het station.

Live uitzending
De LPB verzorgt een live-uitzending van 
deze dag via www.luisterpost.nl/live.
Er is ringleiding in het gebouw.

Ook is er ruimte voor rolstoelen.
Er kan niet gepind worden. Neemt u zoveel 
mogelijk gepast geld mee?

Dominee Maarten 
van Loon was 
afgevaardigde naar 
de synode 2017.

Maarten Boersema 
is predikant en 
freelance fotograaf 
en journalist


