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‘Als alles duister is,’ zo zingt een lied van Taizé, ‘ontsteek dan een 

lichtend vuur dat nooit meer dooft.’ Maar hoe doe je dat dan? Waar haal 
je de kracht, de moed, de inspiratie vandaan? In de veertigdagentijd, de 
voorbereidingstijd van Pasen, organiseert de Ontmoetingskerk een serie 

samenkomsten rond het thema Veerkracht. Met gedichten, muziek, 
expressie, film en ook persoonlijke ervaringen van mensen die weer op de 

been kwamen of hopen te komen zoeken we naar de kracht die ons op kan 
tillen. 

 



Op zondag 26 februari wordt in zowel de protestantse (9:30) als de katholieke 
(11:00) dienst aandacht besteed aan het thema Veerkracht. 
 
Dinsdag 28 februari: Veerkracht – in de Pompekliniek 
Fijn dat jullie aan ons dachten bij het woord veerkracht. Het is een licht en zwaar 
woord tegelijkertijd. Namens de gemeente in de Pompekliniek willen wij, Bauk 
Zondag en een van de gemeenteleden van binnen, met jullie onderzoeken wat 
veerkracht is en betekent. Wij willen vertellen over het leven binnen, wat dat 
van je vraagt, hoe je op de been blijft. We willen dat doen in een uitwisseling 
van ervaring en levenswijsheid. Want veerkracht is voor iedereen onontbeerlijk, 
zeker ook in de kerk van nu. Dus graag delen we met elkaar ervaringen om zo 
onze veerkracht te versterken, in zware en lichte tijden. 
 
Bauk Zondag is als predikant geestelijk verzorger in de Pompekliniek 
 
Maandag 6 maart: Veerkracht in verhalen - bibliodrama 
Wat is bibliodrama? Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en 
bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je 
hoe het bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal 
meespeelt in de uitleg van het bijbelverhaal. 
We gaan samen met een bijbelverhaal aan het werk. Welke het is horen jullie 
die avond. 
Voor de begeleidende pastor Els Geelen is het prettig om te weten hoeveel 
deelnemers er worden verwacht. Er geldt voor deze avond een maximum van 15 
deelnemers, graag aanmelden via secretariaat@ontmoetingskerk.net. 
 
Donderdag 16 maart:  
Ervaar Veerkracht in gedichten; beleef Schoonheid in muziek 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 
het is al begonnen, merk je het niet?  

Huub Oosterhuis, Jesaja 43, 18-19 
 

Voorgedragen en toegelicht door Wim Koopmans.  
Kijk en luister, ook online via www.ontmoetingskerk.net. 
 
  



Donderdag 23 maart: Veerkracht - waar en hoe vind je die?  
Lezing door Christa Anbeek  
Theologe Christa Anbeek zal iets vertellen over ervaringen waarin de 
kwetsbaarheid en onzekerheid van het leven pijnlijk zichtbaar worden, 
ervaringen die je gemakkelijk de grond onder de voeten doen verliezen. Je bent 
in een onbekend gebied, waar je de weg niet weet. Dit tussengebied is vaak vol 
lijden, heimwee en risico’s, maar biedt ook bijzondere kansen. Hoe kom je van 
gevaar en chaos naar creativiteit en transformatie? Wat geeft dan de 
veerkracht? Welke woorden scheppen ruimte? Welke oude wijsheden kunnen 
opnieuw van waarde worden, niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen? 
Geen eenvoudige vragen, waar dan ook niet zomaar antwoorden op zijn. Christa 
Anbeek zal ons meenemen in een gedachtevorming richting het vinden van 
veerkracht. 
 
Christa Anbeek is bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en bijzonder hoogleraar Women and Care for the 
Future aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
 
Maandag 27 maart Film: Il y a longtemps que je t'aime (2008) 
Hoe krabbel je weer op na een duistere tijd van schuld, boete en veroordeling? 
Veroordeling zeker ook ná de boete, want hoe krijg je weer kans na een 
jarenlange detentie? In deze franse film neemt de lerares Frans Léa Fontaine 
haar oudere zus Juliette op in haar huis. Na vijftien jaar gevangenisstraf probeert 
Juliette de draad van het leven weer op te pakken.  
 
Dominee Wouter Slob zal het gesprek na afloop van de film begeleiden.  
 
 
 
Van harte welkom! Alle avonden worden 
gehouden in de Ontmoetingskerk  
(Meijhorst 7033, 6537 EP Nijmegen). 
Inloop steeds 19:15 met koffie.  
Start 19:30, afsluiting 21:30. 
Er wordt geen entree gevraagd, wel is er de mogelijkheid tot een 
vrijwillige gift.  
 


