Stichting Westfriese Ecclesia
Koperslager 40
1625 AK Hoorn
NIEUWSBRIEF (juni 2019), gecorrigeerd
Introductie
Het bestuur is nu bezig met het voorbereiden van nieuwe seizoen 2019-2020. Dit is het twintigste
seizoen van de Westfriese Ekklesia . Op zondag 1 september a.s. starten we het seizoen.
Het programma van de vieringen is in principe rond en zal zoals afgelopen seizoen weer over
inspirerende thema’s gaan. Ook zullen er weer een aantal thema-avonden worden georganiseerd
alsmede een leerhuis over het ontstaan van de bijbel (twee bijeenkomsten).
Thema van het Seizoen 19-20: “De bijbel en deze tijd in de Westfriese Ekklesia”
Sinds bijna 20 jaar bestaat er midden in West-Friesland een plek waar mensen inspiratie kunnen
vinden voor hun levensbeschouwelijke vragen: De Westfriese Ekklesia. De Ekklesia zelf laat zich
inspireren door de teksten en liederen van Huub Oosterhuis en de Ekklesia Amsterdam.
In het komende seizoen gaan we aan de slag met 10 vieringen in de Protestantse kerk van Wognum
en een aantal thema-avonden. En alles staat in het teken ‘Wat betekenen de oude teksten van de
Bijbel voor de problemen en uitdagingen van onze tijd”. Er staar weer en keur van boeiende sprekers
voor ons klaar om ons hierbij te inspireren en te bemoedigen?’
Programma 2019-2020
Sep
Kees Kok
Okt
Nov
Dec
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Feb
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Cees Swan
Bettine Siertsema
Juut Meijer
Alex van Heusden
Welmoed Vlieger
Alex van Ligten
Wout Huizing
Peter Vermaat
Kees Kok

Over Prediker, dat is hartstochtelijke opinie, maatschappijkritiek en
levensleer
Over duurzaamheid en de toekomst van de wereld
Geloofstaal en leven met de dood bij Ida Gerhardt
Advent: een volk dat in duisternis wandelt en hoopt op de Messias
Rusteloze religieuze zoekers: Paulus
Rusteloze religieuze zoekers: Dostojewski
“Behoed de liefde van de geliefden” (Hooglied)
Het andere gezicht van de zorg. Zorg rond het levenseinde
Habakuk, hij hoort tot de zogenoemde Kleine Profeten
Westfriese ekklesia 20 jaar. Over de bezieling door woord en muziek
in de Ekklesia

Thema bijeenkomsten in het 20e seizoen van de West-Friese Ekklesia
Najaar 2019 :
Twee lezingen over het ontstaan van het Jodendom en de Bijbel door Jona Lendering worden
gehouden op 16 en 23 oktober van 20.00 tot 22.0 0 uur. Kosten twee avonden € 15,00 per persoon.
Opgeven kan per email aan: onder vermelding van naam, aantal personen, bijeenkomsten 16 en 23
oktober.
Voorjaar 2020 :
Theatervoorstelling over Titus Brandsma door Peter Vermaat zal plaatsvinden op woensdag 22
januari 2020 en begint om 20.00 uur.
Opgeven kan per email aan: onder vermelding van naam, aantal personen, voorstelling Titus
Brandsma.
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Inleiding over het Evangelie van Maria Magdalena door Kees Swan omlijst met de Rozekranz Sonaten
van Biber door een ensemble o.l.v. Jerry Korsmit. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden woensdag 9
april 2020.
Opgeven per email aan: onder vermelding van naam, aantal personen, Maria Magdalena.

Thema-avonden zeer geslaagd.
Als bestuur kunnen we terugkijken op drie geslaagde thema- avonden. Het was voor ons een
experiment om in plaats van de leerhuisavonden te gaan beginnen met thema-avonden voor een
breder publiek.
De eerste avond, de theatervoorstelling van Peter Vermaat over het leven van Franciscus van Assisi,
was heel bijzonder door de intensiteit van de voorstelling. Mens en poppen wisselden op zeer
bijzondere wijze elkaar af bij het vertellen van het verhaal. De 78 bezoekers waren zeer enthousiast.
Op de tweede avond met de liederen van Huub Oosterhuis (85 jaar) zaten we met 53 bezoekers rond
de uitvoerenden: Geanne van Soelen, begeleid door Dick Grasman op de piano, zong heel gevoelig en
ontroerend deze liederen, die werden ingeleid door Kees Kok.
De derde thema-avond werd verzorgd door Op Roet met de voorstelling ‘Friends to be’. De acteurs
Nour Mardini en Gerard Venverloo onderzoeken hierbij of ze met zo’n groot verschil in achtergrond,
vrienden kunnen worden. Oost ontmoet West en vice versa. Wat gebeurt er als een Arabier een
Westerling tegenkomt. Twee acteurs uit verschillende culturen onderzoeken of zij vrienden kunnen
worden. Ondanks of dankzij alle verschillen. Wat moet er gedeeld worden om elkaar te verstaan. Om
te leren. Confronterend waren onder meer de beelden van de totaal verwoeste fraaie huizen van
Nour en zijn familie in Aleppo, totaal verwoest. Met 43 bezoekers was dit de minst bezocht avond,
mede doordat in de weken ervoor deze voorstelling al twee keer werd opgevoerd.
De reacties van bezoekers waren in het algemeen zeer enthousiast en positief. Inspirerende
bijeenkomst vond met het vaak. De inkomsten van deze avonden waren bijna kostendekkend en ook
dit was voor ons een zeer bemoedigend teken, waarmee we in het komende seizoen verder kunnen
gaan.
Begroting en Resultaat 18-19 (t/m december)
Het eerste deel van het seizoen 18-19 is afgesloten met een klein positief saldo, dit stemt tot
tevredenheid. Aangezien het seizoen nog lang zal duren, zullen pas per eind juli de definitieve
uitkomsten bekend zijn. Wat wel zorgelijk blijft is de relatieve achteruitgang van de inkomsten, in
het bijzonder de giften van onze donateurs/begunstigers en de kleine daling van de aantallen
bezoekers, waardoor de opbrengsten van de collectes ook wat achterblijven. Het bestuur zal nog
actiever achter fondsenwerving aangaan en een systeem zoals kerkbalans willen gaan opzetten.
Koor
Zoals U weet is dirigent Alwies Cock in het vroege voorjaar 2018 getroffen door grote hartproblemen.
Daardoor moest er worden geïmproviseerd met meerdere mensen ter vervanging. Helaas hebben we
moeten besluiten om afscheid te nemen van Alwies.
In de persoon van Jerry Korsmit hebben we een nieuwe dirigent kunnen aantrekken. Jerry is erg thuis
in de liederen van Huub Oosterhuis.
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