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Geïnspireerde avonden rond geloof en leven 
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DE AVONDEN WORDEN OOK STEEDS VOORAF 
AANGEKONDIGD IN UW PAROCHIEBLAD  
(en of u zich van te voren moet aanmelden of niet!)  
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VOORWOORD  

 
Er is een sprookje van Baukje Offringa over een 
arme jongen die een gouden sleutel vindt. De 
jongen denkt: waar zo’n sleutel is daar moet ook 
een sleutelgat zijn en dat sleutelgat zit natuurlijk in 
een schatkist en in die schatkist zit geld. Als ik die 
schatkist vind dan ben ik rijk. Hij vindt inderdaad een 
kist en de sleutel past. Helaas, in de kist zitten 
alleen maar verhalen. De jongen is behoorlijk teleurgesteld maar door de 
verhalen verandert alles in zijn leven. De verhalen zijn veel meer waard dan 
alle geld bij elkaar. Verhalen van troost en warmte, Bijbelverhalen, oude 
verhalen en nieuwe verhalen. Mensen geven er hun geloofservaring en 
levenswijsheid in door.  

 
Bronnen van bezieling; met wat fantasie zou je het ook kunnen 
zien als een sleutel op een schatkist. En de kist bevat allemaal 
verschillende avonden en bijeenkomsten. Avonden met een 
verhaal of een film, een boekpresentatie of een muziekmiddag, 
een gespreksmiddag over een Bijbeltekst of een avond over de 
betekenis van byzantijnse liturgie, etc. En wat dan zo mooi is: het 
kan een aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te raken over 
wat voor ons belangrijk is, wat ons inspireert. Zo vertellen we als 
het ware zelf het verhaal weer verder.  
 
Het vorig jaar is er van het programma van Bronnen van 
Bezieling weinig door gegaan vanwege de coronacrisis. Dat was 
heel jammer maar het kon niet anders. We hopen dat het dit jaar 
beter is. Het programma van 2021-2022 bevat dus avonden die 
het vorig jaar niet zijn doorgegaan, maar er zijn ook weer nieuwe 
avonden bij. Ik denk dat het een divers geheel is. 
 
Ik zou zeggen, als een van de avonden U aanspreekt, kom langs 
in Heeg of Blauwhuis, in Sneek of Roodhuis. U hoeft de sleutel 
niet mee te nemen, de deur staat open en de koffie en de thee 
staan klaar (is gratis). Het is mooi om ook op deze manier bij 
elkaar te komen en een stukje verbondenheid te ervaren.  
U bent van harte welkom.  



 4 

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG 

 
 
Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in 
het Martinushuis in Sneek van 13.30 – 14.30 uur leerhuis rond de 
Schrift.  
Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten. Aan 
de hand van de lezingen van afgelopen zondag of van de 
komende zondag gaan we met elkaar in gesprek. 
Hoe leest u een Bijbelverhaal?  
Wat staat er nu precies? 
En al sprekend met elkaar ontstaat er zo 
Geloofscommunicatie. 
 
U bent meer dan welkom. 
 
De data zijn:  
 
2021 
01 september   06 oktober 
03 november   01 december 
2022 
05 januari 2021                  02 februari  
02 maart   06 april    
04 mei   01 juni 
06 juli 
 
Datum  Zie boven  
Plaats:  Sneek, Martinushuis via de kerk  

en de van Harinxmakade  
Tijd  13.30 – 14.30 u. 
Inleider Pastoor P. van der Weide 
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GESPREKSAVOND OP DE PASTORIE SNEEK 

 
Op de gespreksavonden in de pastorie wordt het boek  
“Grenzen stellen” besproken. 
U kunt zo aanschuiven, de avonden zijn zeer interessant en 
leerzaam. 
De eerste avond zal zijn op donderdag 7 oktober. 
De volgende avonden worden in de groep gepland. 
Info over de data van de avonden bij pastoor 0515 - 412626 
 
Anselm Grün is een monnik van de benedictijnerabdij van 
Münsterschwarzach. Wereldwijd is hij één van de bekendste 
spirituele auteurs. Voor veel mensen, ongeacht hun religieuze 
overtuiging is hij een gewaardeerd raadgever en spiritueel 
begeleider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startdatum 7 oktober 2021 
Plaats: RK pastorie Singel 64, Sneek 
Tijd  20.00 u 
Inleider Pastoor v/d Weide 
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Oecumenische gespreksgroep 

Reahûs en omkriten 

 
Ook dit jaar zal de Martinikring weer bij elkaar 
komen. De Martinikring is een oecumenische 
gespreksgroep van de PKN kerk in Easterein, de 
doopgezinde gemeente in Itens en omgeving en 
de RK kerk in Roodhuis. 

Vorig jaar was het onderwerp: ‘Ons kerkgebouw’. Daar viel heel 
wat over te vertellen; de geschiedenis, waarom staat het gebouw 
op de plek waar ze staat, wat is de relatie met de omgeving en 
wat betekent de kerk voor het dorp. Er is ook het nodige te 
vertellen over het kerkgebouw en de liturgie die we er vieren en 
we zongen een lied dat past bij de gemeenschap waar we zijn.  
Vorig jaar zijn we door de corona-crisis halverwege moeten 
stoppen.  
Graag zetten we de kring nu voort op:  
 
Donderdagmorgen 21 oktober, van 10.00 tot 12.00: 
In de de Martinytsjerke van Easterein.  
De prachtige Martinikerk gebouwd in de 14e eeuw.  
Over deze kerk is vast heel veel te vertellen.  
 
En op deze bijeenkomst hoort U ook de volgende data en het 
nieuwe onderwerp voor de bijeenkomsten.  

 
 

 

 

 

U bent van harte welkom. 
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In het programma van Compascuum, catechese aanbod van 

de gezamenlijke Kerken in Sneek, worden verschillende thema 
avonden aangeboden. 
 
Deze worden op locatie in verschillende kerken gehouden. Ieder 
die wil kan daar naar toe gaan. Zie hier voor de folder en de 
aankondigingen. 
 
Door ons wordt het volgende verzorgd: 

 
De hele Bijbel in één kerkgebouw   

Een avond over Liturgie en Architectuur in de  
Sint Martinuskerk te Sneek 

 
Op deze avond willen we het hebben over de Sint Martinuskerk, 
over hoe alles aan het gebouw eigenlijk een verhaal vertelt, en 
niet alleen de afbeeldingen en kruiswegstaties, maar ook de 
richting waarin de kerk staat, de deuren en de ramen, de kleuren 
en de maten. Alles in en aan het gebouw is van belang om de 
kerkdienst te vieren: het altaar en de ambo, de paden en het 
tabernakel. Het kerkgebouw ademt als het ware de verhalen en 
het geloof van al de mensen die er zijn binnengegaan in verleden 
en heden. De Sint Martinuskerk is in 1872 gebouwd in de stijl van 
de Neogotiek door architect Pierre Cuypers. Op deze avond 
willen we, al wandelend door de paden haar verhaal vertellen, 
een beetje aan de hand van dat prachtige lied van Sytze de 
Vries: “Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft 
doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn 
voorgegaan” (LB 280) U bent van harte welkom. 
 
Datum: Maandag 21 maart  2022 
Plaats: De Sint Martinuskerk, Singel 62 in Sneek.  
Tijd:  Aanvang: 20.00 uur.  
Inleider: Pastor Lucas Foekema  
Kosten: Een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee  
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AVONDEN ROND GELOOF EN LEVEN 
 

 

Een filmavond:  

 

Corpus Christi 

 

 

Geïnspireerd door echte gebeurtenissen. Terwijl hij zijn straf voor 
een tweedegraads moord uitzit in een gesloten jeugdinstelling, 
ervaart Daniel een religieuze roeping maar door zijn criminele 
verleden zal hij nooit priester kunnen worden.  
Na zijn vrijlating wordt hij in een 
plattelandsdorp onterecht als 
priester ontvangen en deze kans 
grijpt hij met beide handen aan 
om zich daadwerkelijk als hun 
nieuwe parochiepriester op te 
werpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Maandag 18 oktober 2021 
Plaats: Sneek, Martinushuis   
Tijd:  20.00 u. 
Inleider: pastoor Peter v/d Weide 
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SAMEN KIJKEN NAAR WERKEN   

VAN REMBRANDT  

 

Een groot deel van Rembrandts 
schilderijen, tekeningen en etsen zijn 
gebaseerd op Bijbelse verhalen. De bijbel 
is voor hem een onuitputtelijke 
inspiratiebron. Vincent van Gogh schreef 
ooit: “Er zit iets van Rembrandt in het 
Evangelie of iets van het Evangelie in 
Rembrandt.” Sommige verhalen beeldde hij meerder keren uit 
zoals het verhaal van de verloren zoon. De mensen die figureren 
in zijn schilderijen komen rechtstreeks uit het Amsterdam van zijn 
dagen.  Op die manier komen de Bijbelse verhalen ook erg 
dichtbij. En waarom zouden we in de schilderijen niet ook iets 
van het geloof van Rembrandt zelf kunnen ontdekken? In het 

schilderij: De worsteling van 
Jacob met de engel heeft hij 
misschien ook iets méér 
willen afbeelden, want de 
worsteling lijkt bijna op een 
omhelzing. Het late 
zelfportret als de apostel 
Paulus zit vol emotie. Iemand 
las er berusting in af: ‘het is 

goed zo’. Mark Rothko noemt Rembrandt een moderne 
kunstenaar die per ongeluk drie eeuwen te vroeg is geboren 
Graag wil ik met U een aantal schilderijen bespreken. En 
iedereen kijkt weer anders en ziet andere dingen dus vast en 
zeker kunnen we tot een goed gesprek komen.  
U bent van harte welkom! 
 
Datum:  Woensdag 27 oktober 2021 
Plaats:  Martinushuis Sneek 
Tijd:   19.30 uur 
Inleider:  Pastor Lucas Foekema 
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Een filmavond: 

 

   Lemon Tree 
 
Salma leeft in een Palestijns dorp op de grens van de Westerlijke 
Jordaanoever met Israël. Sinds de dood van haar man leeft ze 
van de bescheiden opbrengsten van haar citroenbomen. 
Wanneer de Israëlische minister van defensie haar buurman 
wordt, eist de geheime dienst dat de citroenbomen om 
veiligheidsredenen verdwijnen. Salma besluit met de hulp van 
haar advocaat de zaak voor het Israëlische Hooggerechtshof te 
brengen. En onverwacht krijgt ze een bondgenoot in haar strijd, 
de vrouw van de minister….. 
 
Een film van Eran Riklis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum  Vrijdag 26 november 2021 
Plaats Reahûs, Bonifatius skoalle   
Tijd  20.00 u. 
Inleider Frida Rijpma 
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Muziekavond tussen Kerst en Carnaval 

 
Zo vlak na de Kerst moet alles weer even op adem komen. 
Het lijkt alsof alles even stilvalt, maar juist dan gaat de muziek 
door. Geen Kerstgezangen, maar wel (kerk-)muziek met een 
boodschap die je hart raakt en verwarmt.  
 

Het kwartet Voix Celestes neemt u mee op een muzikale 

reis door de tijd waarbij - zowel als de wereld waarin we leven - 
wordt aangedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  Vrijdag 14 januari 2022 
Plaats:  St. Martinuskerk Reahûs 
Tijd:   20.00 uur 
Inleider: Pastoor Peter van der Weide  
 
 
Er is een pauze met koffie en thee 
Na afloop collecte voor de bestrijding van de onkosten 
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Een filmavond: 

 

 

   The Children Act 
 

Fiona Maye is een gerespecteerd rechter die zich dagelijks buigt 
over het complexe familierecht. De werkdruk is hoog en haar 
huwelijk met Jack, een Amerikaanse professor, staat op 
springen. Terwijl ze zich door deze persoonlijke crisis heen slaat, 
moet Fiona uitspraak doen in de zaak van Adam, een slimme en 
knappe jongen die, op basis van zijn religieuze overtuiging, een 
bloedtransfusie weigert die zijn leven zou redden. 
 
Een film van Richard Eyre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Datum:  Maandag 17 januari 2022 
Plaats: Blauwhuis, pastorie   
Tijd:  20.00 u. 
Inleider: Tineke Rijpma 
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Gemeenschap van Sant'Egidio zet zich, geïnspireerd door het 
Evangelie, wereldwijd in voor vriendschap met de armen en voor 
vrede tussen de volkeren. 
Deze lekenbeweging is vanuit het niets in 1968 ontstaan in een 
klein kerkje de Sant'Egidio in Rome. Dat was de tijd van de grote 
opstand tegen de gevestigde orde en de tijd van het tweede 
Vaticaans concilie. In vijftig jaar tijd is het uitgegroeid tot een 
wereldwijde vrijwilligersorganisatie.  
Wereldwijd werkt de gemeenschap aan vredesbemiddeling, 
afschaffing van de doodsstraf en interreligieuze dialoog. In alles 
gaat het om vriendschap en gebed met kwetsbaren, met hen die 
aan de kant van de samenleving staan.  
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Sinds haar ontstaan komen op steeds meer plaatsen in de 
wereld vrijwilligers samen om te bidden en op zoek te gaan naar 
de armen in de wijken van hun stad. De groei van de 
Gemeenschap van Sant'Egidio gaat door. In Nederland bestaan 
op meerdere plaatsen gemeenschappen waar samen wordt 
gebeden en deze vriendschap wordt beleefd. Inmiddels is er een 
beginnende gemeenschap in Friesland. In Leeuwarden 
organiseert Sant'Egidio een maaltijd voor armen en eenzamen. 
De vrijwilligers van de beginnende gemeenschap koken en gaan 
samen mee aan tafel. In september vindt/vond voor de derde 
keer een avond plaats met vriendschap en gebed. 
 
Over deze lekenbeweging, haar ideeën, haar rol in de 
tegenwoordige samenleving en haar indrukwekkende groei komt 
Colm Dekker van de Gemeenschap van Sant'Egidio uit 
Amsterdam ons meer vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Donderdag 10 februari 2022  
Plaats: in het Martinushuis in Sneek. 
Tijd:  20.00 uur. 
 
Na afloop vrijwillige gift voor de Gemeenschap van Sant'Egidio 
Meer info www.santegidio.nl 
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De meeste mensen deugen 
 

Rutger Bregman heeft een prachtig boek 
geschreven; “De meeste mensen 
deugen”. Het boek mag zich verheugen 
in een grote belangstelling. Bregman 
schrijft over het mensbeeld. De wereld 
gaat de verkeerde kant op en mensen 
deugen niet. De beschaving is maar een 
dun laagje. Er hoeft maar dit te gebeuren 
of het slechtste in mensen komt naar 
boven. En de media versterken dit beeld 
alleen maar. Ook in de kerk is het een 
thema: Is de mens geneigd tot alle 
kwaad of krijgt Gods liefde gezicht in 
mensen van goede wil?  
Ik moet bekennen; er is tegenwoordig zoveel aan de hand in de 
wereld dat je er best wel eens negatief van wordt.  
 
Rutger Bregman is historicus en opiniemaker. Hij bespreekt op 
een heel aanspreekbare manier de jongste inzichten uit de 
psychologie, de economie, biologie en archeologie. Ondertussen 
komen ineens ook bekende Bijbelverhalen aan bod. Met heel 
veel voorbeelden laat Bregman zien dat je anders kunt denken 
over de mens en de toekomst en dat je dan niet onnozel bent of 
naïef of onrealistisch. Ik vond het een heel hoopgevend boek. 
Graag zou ik het er met U over willen hebben. U bent van harte 
welkom op:  
 
 
Datum: Woensdagavond 23 februari 2022 
Plaats: St. Josephkerk Heeg (de zaal naast de kerk) 
Tijd:  20.00 uur.  
Inleider: Pastor Lucas Foekema  
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Een filmavond:  

 

At etenity’s gate 
 

Over de laatste maanden van het leven van Vincent van Gogh.  
 
Vorig jaar was er in Roodhuis een avond over het leven van 
Vincent van Gogh. We hebben toen zijn schilderijen bekeken, 
verteld uit zijn brieven aan Theo zijn broer en over het leven van 
Zundert tot Auvers-sur- Oise.  Het leek mij mooi om daar bij aan 
te sluiten met een film over het leven van Vincent van Gogh. Het 
is: “At Eternity's Gate” (op de drempel van de eeuwigheid). De 
film is van Julian Schnabel en gemaakt in 
2019. De film is een impressionistisch 
portret van het leven van de laatste 3 jaar 
van de schilder. Je zou haast kunnen 
zeggen dat in de film de camera  als 
schilderskwast wordt gebruikt. Vincent 
wordt door Willem Dafoe neergezet als een 
kwetsbaar mens die niet anders kon dan 
blijven schilderen.  Aan het einde van de 
film wordt de parallel getrokken met het 
leven van Jezus. Vincent die de mensen de ogen wil openen 
voor het licht, maar er is niemand die hem begrijpt. Aan het einde 
van de film bekend hij tegen Theo, zijn broer, dat het oordeel van 
de mensen over z'n schilderijen hem niet meer raakt. Hij schildert 
het zonlicht en in alles wat hij schildert, schildert hij God. 
 

Datum  Maandag 14 maart 2022 
Plaats: St. Jozefschool Heeg 
Tijd  20.00 u. 
Inleider Pastor Lucas Foekema 
 
Schilderij 'op de drempel van de eeuwigheid'. Saint-Rémy-de-Provence (1890) 
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Geestige muziek tussen Pasen en Pinksteren 

 
Op 4 april is het Pasen, maar wist u dat Pasen maar liefst 50 
dagen duurt! Het is dan ook het grootste christelijke feest. Het is 
altijd weer een verademing als in de Paaswake na 40 dagen van 
soberheid weer het Gloria mag worden aangeheven en het 
Alleluja uitbundig gezongen!  
 
Muziek die spreekt van duister naar licht, van leven en hoop,  
van opstaan en verdergaan,  geestige muziek na Pasen, dáár 
willen de beide tenoren pastoor Peter van der Weide en zijn neef 
Jan Hooghiemstra  u mee verrassen. Hopelijk spreekt u dit aan 
en voelt u zich welkom. U bent het in ieder geval! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  Zondag 15 mei 2022 
Plaats:  St. Josephkerk Heeg 
Tijd:   15.30 u. 
Inleider: Pastoor Peter van der Weide en  

Jan Hooghiemstra 
 
Er is een pauze met koffie en thee 
Na afloop collecte voor de bestrijding van de onkosten 
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Het Byzantijns Mannenkoor 

 
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM) is eind 1985 opgericht 
en telt op dit moment zo rond de 30 leden. Het staat vanaf 1990 
onder de bezielende leiding van Grigori Sarolea. 
Doel van het koor is de Slavisch-Byzantijnse gezangen zo 
authentiek mogelijk te vertolken. Hoewel het koor niet kerkelijk 
gebonden is, ligt de nadruk vooral op het liturgische repertoire 
van de Russisch-orthodoxe kerk. 
Het koor noemt zich Hoorns Byzantijns Mannenkoor omdat het 
muziek zingt zoals het in de Russisch orthodoxe kerk gezongen 
wordt.  
De ritus waarbinnen de muziek functioneert, heet Slavisch-
Byzantijnse ritus. Voor sommigen zijn dit termen die tot 
verwarring kunnen leiden. 
Naast termen als Orthodox, Katholiek en Byzantijns worden ook 
de geografische toevoegingen Slavisch, Russisch, Grieks, etc. 
gebruikt.  
Peter Peelen en Frans Kramer gaan ons hierover vertellen op 
donderdag 19 mei om 20.00 uur in Blauwhuis. 
 
Datum:  Donderdag 19 mei 2022 
Plaats:  Pastorie Blauwhuis 
Tijd:   20.00 u. 
Inleider: Peter Peelen en Frans Kramer  

 

 

Op zondag 22 mei om 10.00 uur  

Eucharistieviering  

voor de gehele Antonius parochie  

in Blauwhuis 

 

met het Hoorns Byzantijns Mannenkoor 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKGROEP BRONNEN VAN BEZIELING 

 
Reahûs - Frida Rijpma 
Sneek - Jan Mulder 
Heeg - Marjo Wezenberg 
Blauwhuis - Tineke Rijpma  
Pastor L. Foekema 
Pastoor P. van der Weide 
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AGENDA 

 

DATUM AVOND PLAATS TIJD 

01 sept. Leerhuis rond de schrift  Sneek 13.30 

7 okt. Start gespreksavonden Sneek 20.00 

18-okt. Filmavond Corpus Christi Sneek 20.00 

21 okt. Martinikring Easterein 10.00 

27 okt. Rembrandt Sneek 19.30 

26 nov. Filmavond Lemon Tree Reahûs 20.00 

14 jan. Muziek tussen Kerst en Carnaval Reahûs 20.00 

17 jan Filmavond The Children Act Blauwhuis 20.00 

10 febr Gemeenschap van Sant'Egidio Sneek 20.00 

23 febr De meeste mensen deugen Heeg 20.00 

14 mrt Filmavond At etenity’s gate Heeg 20.00 

21 mrt De hele Bijbel in één kerkgebouw Sneek 20.00 

15 mei Muziek tussen Pasen en Pinksteren Heeg 15.30 

19 mei Avond over Byzantijns koor Blauwhuis 20.00 

22 mei Viering met HBM Blauwhuis 10.00 

 

 
 
 


