Stichting Westfriese Ecclesia
Koperslager 40
1625 AK Hoorn
NIEUWSBRIEF (november 2019)
Introductie
De eerste drie vieringen van het twintigste seizoen zitten er nu op, een kleine terugblik. Wegens
verbouwing van de kerk in Wognum moesten we uitwijken naar de kerk van Sijbekarspel, waar we
ons ook goed thuis voelden. De verbouwing is nu gereed en we kunnen weer bijeenkomen in de
vertrouwde kerk in Wognum.
Ontstaan van de Bijbel
De lezingen van Jona Lendering over het ontstaan van de Bijbel zijn door de ca 40 aanwezigen met
grote interesse en enthousiasme gevolgd. Dit smaakt naar meer, was een veel gehoorde reactie.
Misschien voor volgend seizoen met als thema het begin van het Christendom?
Begroting en Resultaat ‘18-‘19
Het seizoen ‘18-‘19 is afgesloten met een positief saldo van ruim €200, dit stemt ons tot
tevredenheid. Het relatief grote overschot is mede te danken aan het niet geheel uitputten van een
subsidie voor het organiseren van de thema-avonden. Dit overschot mogen we gebruiken voor de
thema-avonden van dit seizoen.
Koor
Ons koor kent circa 30 leden, maar heeft wel een tekort aan tenoren, baritons en bassen. Als u
belangstelling hebt om het mannelijke deel van het koor te versterken, dan kunt u zich aanmelden bij
Annemiek Schouten, email: aamschouten1@outlook.com
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.
Programma 2019-2020
Sep
Kees Kok
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun

Kees 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: Kierkegaard
“Behoed de liefde van de geliefden” (Hooglied)
Het andere gezicht van de zorg (over zorg rond het levenseinde)
Habakuk, één van de zogenoemde Kleine Profeten
Westfriese ekklesia 20 jaar. Over de bezieling door woord en muziek
in de Ekklesia
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Themabijeenkomsten in het 20e seizoen van de West-Friese Ekklesia
Voorjaar 2020 :

1. Theatervoorstelling over de apostel Paulus door Peter Vermaat zal plaatsvinden op
woensdag 22 januari 2020 en begint om 20.00 uur.
Opgeven kan per email aan: tim.zaal@hotmail.com, onder vermelding van naam, aantal
personen, voorstelling Paulus.

2. Inleiding over het Evangelie van Maria Magdalena door Kees Swan omlijst met de
Rosenkranz Sonaten van Biber door een ensemble o.l.v. Jerry Korsmit. Deze
bijeenkomst zal plaatsvinden woensdag 9 april 2020.
Opgeven per email aan: tim.zaal@hotmail.com, onder vermelding van naam, aantal
personen, Maria Magdalena.
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