
 

Onderweg in de Zendingskerk 
Deze zomer hebben we de Open Kerk op zaterdagen en de vakantiediensten op 
de zondagen het thema Onderweg meegegeven. Het hoort bij ons mens-zijn om 
op weg te gaan, doelen te bereiken, een bestemming na te streven etc. In over-
drachtelijke zin zijn we onderweg in en met ons leven. Als geloofsgemeenschap 
willen we ons daarbij laten bepalen door verhalen uit de Bijbel, waar ‘weg’ en 
‘onderweg-zijn’ een doorlopend thema is. 
We laten ons hierbij inspireren door beelden van de kunstenares Hannelieke van 

de Beek. De kerk gaat op zaterdag 19 juli om 14.00 uur open. Samen met de 
kunstenares openen we de tentoonstelling.  
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In 1982 studeerde zij af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in 
Den Haag. Monumentale – textiel was de studierichting en vooral het “tekst”-iele 
kreeg de nadruk in haar werk. Zij is maatschappelijk betrokken en reageert in 

haar werk op wat er ver weg en dichtbij gebeurt.  
De laatste jaren maakt zij samenvoegingen van verschillende materialen; foto’s, 
stoffen en borduursels, soms ook gecombineerd met hout, lood en steen, op 
wisselende formaten.  Zij noemt dit: "mixed media".  
Op haar website zijn vele kunstwerken te zien.  
Al haar kunstwerken zijn te huur via haar eigen kunstuitleen. Voorwaarde is dat 
zij het werk niet toegezegd heeft aan exposities.  
www.hanneliekevandebeek.exto.nl  
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ZENDINGSKERK ZOMER 2014  
Vakantiediensten, Open Kerk, Tentoonstelling en Programma  

 

THEMA: ONDERWEG  

Naar aanleiding van kunstwerken Hannelieke van de Beek 

 
Open kerk alle zaterdagen van 19 juli tot en met 30 augustus  

van 13.30-16.30 uur  

Vakantiediensten iedere zondag van 20 juli tot en met  
31 augustus aanvang 10.00 uur 



 

Activiteit van 14.00—15.15 uur 

 
Binnen activiteit vindt plaats in de kelder van de Zendingskerk (via een trap naar 
beneden). 
Bij slecht weer wordt er, indien mogelijk, voor de buiten activiteit een vervangende 
binnen activiteit gezocht.  
 
Zaterdag 19 juli 

  
Opening tentoonstelling door Hannelieke van de Beek,  
kunstenaar van de geëxposeerde werken; 
Omlijst met muziek door Lies van Westen, piano 
 
Zaterdag 26 juli  
 
Onderweg in de voetsporen van Hannelieke;  
Creatief met Gerda Immerzeel  

 
Zaterdag 2 augustus  
 
Onderweg met kwast en pallet;  
Meditatief schilderen met Gertie van Dijk 
Voor deze activiteit vragen we een kleine vergoeding (richtbedrag 3 euro) 
  
Zaterdag 9 augustus  
 
Onderweg mediterend en spelend;  
Bibliodrama met Rainer Wahl  
 
Zaterdag 16 augustus  
 
Onderweg ? 
? 
 
Zaterdag 23 augustus  
 

Onderweg door een landschap van beelden; 
In gesprek met Rinze Houtsma  
 
Zaterdag 30 augustus  
 
Onderweg als rustzoeker of als vluchteling;  
Verhalen en foto’s van Jet Bakker over haar bezinningsreis en wandeling 

 
 

Klein concert van 15.30-16.00 uur  
 

Zaterdag 19 juli  Barokensemble “Chocolaatjes bij de thee”  
   Duifje Hoekstra, blokfluit  
   Age Hoekstra, barokhobo  
   Mirjam Haverkamp, viool  
   Martin Hoekstra, cello  
   Dirk Boer, klavecimbel  
 

Zaterdag 26 juli  Koperensemble 

   Anja van der Zee, bugel 
   Wietze van der Zee, trompet 
   Greet Kerkhoff, trombone 
   Piet Kerkhoff, euphonium  
 

Zaterdag 2 augustus  Ruben van Reenen, piano  
 

Zaterdag 9 augustus  Piet de Jong, orgel  
 

Zaterdag 16 augustus  Delef van Vuure, klarinet  
   Cor Louwerse, piano  
 

Zaterdag 23 augustus Petra Giel, fluit  
   Dries Vredenberg, piano  
 

Zaterdag 30 augustus  Trio Amaretto 
   Joke Moet, cello  
   Hans Maassen, fluit  
   Henk Schuurman, fluit 

Vakantiediensten aanvang 10 uur 

Zondag 20 juli  ds Rainer Wahl            op weg gaan is loslaten
   (Genesis 12, 1-7) 
Zondag 27 juli  ds Monica Schwarz          …met een reisgenoot 
   (Uit Tobit 5; Jesaja 41, 8-10.13) 
Zondag 3 augustus dhr Jolke Thalen           …naar je bestemming 
   (Genesis 27, 41-28, 5.10-22) 
Zondag 10 augustus  ds Rainer Wahl           al wandelende… 
   (Matteus 4, 18-25) 
Zondag 17 augustus  dhr Jolke Thalen           wandelen in de tijd 
   (Prediker 12, 1-12) 
Zondag 24 augustus  ds Geertje de Vries  
 
Zondag 31 augustus  ds Rainer Wahl            Ik ben de Weg 
   (Johannes 14, 1-7)   
 

Na iedere dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom koffie, thee of limonade.  
Bij mooi weer buiten.  


