Leerhuis programma seizoen 2018-2019
❖ Tentoonstelling Maria van Gelre

27 oktober 2018

❖ De spiritualiteit van Leonard Cohen

21 november 2018

❖ Informatieavond kloosterdagen

7 januari 2019

➢ Kloosterdagen Abdij Maria Toevlucht 2 – 4 april 2019

❖ Lezing over verblijf in een hospice

11 februari 2019

❖ Lezing de appel in de kunst

21 maart 2019

De oecumenische leerhuiswerkgroep organiseert komend seizoen weer een aantal activiteiten
BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING
IK,MARIA VAN GELRE: DE HERTOGIN EN HAAR GEBEDENBOEK
Museum het Valkhof in Nijmegen
In 2016 heeft Johan Oosterman, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde, een leerhuislezing
verzorgd over de restauratie van het gebedenboek van Maria van Gelre, 600 jaar oud, meer dan 1200
bladzijden en rijk geïllustreerd. Het boek is een van de grootste middeleeuwse kunstschatten uit
Nederland. Jarenlang was het niet te zien. Nu heeft museum het Valkhof de primeur om 40
gerestaureerde pagina’s te presenteren. Het gebedenboek is geschreven in de volkstaal van het
hertogdom Gelre. Een opvallende keuze, niet alleen omdat gebedenboeken meestal in het Latijn
geschreven werden, maar ook omdat Maria zelf afkomstig was uit Frankrijk. Zij maakte zich de cultuur
en taal van haar nieuwe land snel eigen. De tentoonstelling voert de bezoeker aan de hand van 100
(kunst)objecten langs het leven van Maria van Gelre. Naast miniaturen en handschriften worden
schilderijen, textiel, sieraden, beeldhouwkunstwerken, gebrandschilderde vensters en heiligen beelden
tentoongesteld.
Wij reizen per touringcar bus vanuit Roden naar het museum in Nijmegen.
Datum:
zaterdag 27 oktober 2018
Vertrek:
8.15 uur van de parkeerplaats Westerbaan achter de kerk der Triniteit, Roden per bus
Programma: 11.00 uur ontvangst in het museum met koffie en gebak
11.30 uur inleiding op de tentoonstelling door Johan Oosterman
12.30 – 16.00 uur op eigen gelegenheid kunt u de tentoonstelling bezoeken en op een
voor u geschikt moment lunchen (voor eigen kosten)
16.00 uur vertrek per bus uit Nijmegen
18.30 uur aankomst in Roden
Opgave:
U kunt zich tot uiterlijk 30 september opgeven bij: Yvonne Vos: e-mail>>>
Maximaal aantal deelnemers: 45
Kosten:
€40 pp direct bij opgave deelname te betalen (of €30 voor museum- en bankgiroloterij
VIP kaarthouders) NL06INGB0004583356 t.n.v. Mw. Y.J. Vos te Roden
LEZING :OPZOEK NAAR DE SPIRITUALITEIT VAN LEONARD COHEN: HET LICHT
DOORHEEN DE BARSTEN
Lezing, verzorgd door Guus Prevoo, missionair veldwerker bij de Vastenactie
Op 7 november 2016 overleed, 82 jaar oud, de Canadese dichter en zanger Leonard Cohen, bekend van
liedjes zoals Hallelujah, Suzanne en So long Marianne, maar hij schreef nog veel andere gedichten en
liederen.
Cohen wordt wel de ‘gigant van de woorden’ genoemd, vanwege zijn vermogen om alledaagse
gebeurtenissen te verwoorden in mooie, poëtische taal, die daardoor voor de toehoorder van
toepassing lijkt te zijn op zijn of haar eigen situatie. Soms zijn de teksten niet makkelijk te
doorgronden, maar telkens weer roepen ze een welhaast mystieke, zo niet religieuze sfeer op.
Aan de hand van gedichten en songteksten van Leonard Cohen gaat Guus Prevoo op zoek naar de
motieven en drijfveren achter die teksten en naar de spiritualiteit die Cohen dreef. Motieven zoals die
van de vrijheid, die slechts vrijheid kan zijn als ze gebonden is (zoals een vlieger in de lucht die slechts
kan vliegen, omdat hij aan een touw vastzit) en het voortdurende innerlijke gevecht tussen de
kunstenaar Cohen en de liefhebbende partner. Vanuit de gedichten, liederen en achterliggende
motieven worden de contouren zichtbaar van een spiritualiteit, die uitgaat van een stevige
verbondenheid tussen het lichamelijke, het geestelijke en het religieuze. Maar ook een spiritualiteit,
die weet om te gaan met het onvolmaakte in de mens, met kwetsbaarheid en gebrokenheid zoals iedere
mens dat in zijn/haar leven ervaart. Wanneer we in staat zijn die gebrokenheid te aanvaarden, ontstaat
iets van een, wellicht nog onscherp, beeld van de zinvolheid van het leven, want ‘overal zitten barsten
in, maar daar komt juist het licht doorheen’.
Er worden ook liederen ten gehore gebracht.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Door:
Kosten:

woensdag 21 november 2018
kerkzaal van de kerk der Triniteit, Nieuweweg 11, Roden
19.30 uur – 21.30 uur
Guus Prevoo
€4
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KLOOSTERDAGEN ÉN INFORMATIEAVOND
De werkgroep organiseert een kloosterbezoek van dinsdag 2 t/m donderdag 4 april aan de Abdij Maria
Toevlucht in Zundert (www.abdijmariatoevlucht.nl), een trappistenklooster.
In het klooster kunnen de vieringen worden bijgewoond, er is ruimte voor persoonlijke bezinning, voor
meditatie, om te wandelen en met elkaar een vooraf vastgesteld thema te bespreken. Er zijn 8
gastenkamers beschikbaar.
Het vertrek is dinsdag 2 april rond 12.30 uur vanuit Roden. Donderdagmiddag na de lunch wordt de
thuisreis aanvaard. De kosten bedragen ongeveer €115,- p.p. inclusief reiskosten. We reizen
gezamenlijk per auto.
Meer inlichtingen worden verstrekt op de informatie avond maandagavond 7 januari om 20.00
uur in de Kerk der Triniteit. Tijdens deze avond kunt u zich opgeven voor het verblijf. Wij stellen het
op prijs wanneer u zich aanmeldt voor deze avond bij: Yvonne Vos: e-mail>>>
Indien er meer aanmeldingen zijn dan gastenkamers beschikbaar, krijgen degenen die
zich als eersten hebben aangemeld voor de informatieavond voorrang.
Informatieavond:
Tijd:
Locatie:

7 januari 2019
20.00 uur
kerk der Triniteit, Nieuweweg 11, Roden

HOSPICE, ALS HET STERVEN NABIJ KOMT……….
Lezing, verzorgd door Rudolf de Boer, medewerker van “Het Gasthuis”, een hospice in Groningen
Als het niet mogelijk is (door welke omstandigheid dan ook), om bij terminaal ziek zijn, thuis te
sterven, dan is er “Het Gasthuis”, een hospice in Groningen.
Een plek waar 5 gasten kunnen verblijven.
Waar de gast zijn /haar leven mag invullen zoals hij/zij dat wil………..
Waar de naasten altijd welkom zijn………
Waar de nadruk ligt op kwaliteit van leven……………
Waar vrijwilligers van 20-83 jaar werken!
Lezing over het verblijf in ”Het Gasthuis.”

Achter deze deur wordt in de laatste fase van het leven liefdevolle en vervangende mantelzorg geboden.
Het verblijf wordt als een “bijna thuisomgeving” ervaren.
Datum:
Plaats :
Tijd:
Door:
Kosten:

11 februari.
kerkelijk centrum Op de Helte, Touwslager 125, Roden.
20.00 uur -22.00 uur.
Rudolf de Boer, werkzaam in “het Gasthuis.
gift voor het Hospice.
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SNOEP VERSTANDIG, EET GEEN APPEL!
Lezing, verzorgd door Saskia Goddijn, kunsthistoricus, met als specialisatie de kunst van de
Contrareformatie.
De appel is één van de meest voorkomende vruchten in oude en in moderne kunstwerken, christelijk
en niet-christelijk. Maar waarom? En wat heeft die appel zoal te betekenen? Is het een onschuldige
huis-tuin-en-keukenvrucht of een verboden vrucht? Een giftig of gezond tussendoortje? Een goddelijk
geschenk of een vreselijke twistvrucht?
In deze lezing gaat Saskia Goddijn op avontuur in de wonderlijke wereld van de oude en modern
“appelkunst”. Ze zal daarbij vanzelfsprekend stilstaan bij de beeldtraditie van voorstellingen van de
Zondeval, maar ook aandacht besteden aan de betekenis van de appel in voorstellingen die misschien
iets, maar vaak ook niets met die Zondeval te maken hebben.
Een aantal kunstwerken wordt benaderd als raadsels die ontraadseld dienen te worden, maar
soms…soms is een appel gewoon een appel. En soms…soms is een appel bij nader inzien géén appel...
En nu maar hopen dat Saskia Goddijn u geen appels voor citroenen verkoopt!
Datum:
Plaats:
Tijd:
Door:
Kosten:

donderdag 21 maart 2019
kerkelijk centrum Op de Helte, Touwslager 125, Roden
20.00 – 22.00 uur
Saskia Goddijn, kunsthistoricus
€5
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