
Zaterdag 23 januari

creatieve gemeentemiddag
Beste gemeenteleden,

Als onderdeel van het gemeenteproject ‘Liturgie’ ben(t) u/je van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan de creatieve middag op 23 januari 2016!

Tijdstip:  Twee workshoprondes tussen 13 en 17 uur.
Locatie:  De Schaapskooi.
Workshops:  Worden geleid door een aantal gemeenteleden en mensen van 
  buitenaf. Bij voldoende deelnemers kunnen de workshops doorgaan.
Voor wie:  Iedereen vanaf 16 jaar.
Kosten:   €5,- per persoon (graag contant meebrengen).
Aanmelden:  Geef je op vóór 15 januari en geef je eerste en eventueel tweede  
  keus aan. Hoe?

• via de facebook-groep van de kerk
• per mail: kirstenroordink@gmail.com, marieke@famurbach.nl
• per telefoon: Marieke Urbach, 033-258 56 52
• in het postvak van Roordink of Urbach

Het wordt vast een hele gezellige middag, dus geef je snel op!

Kies uit de volgende workshops:

1. Aanbiddingsdans
Een onderdeel van liturgie is aanbidding, God verlangt naar onze aan-
bidding. We zijn gewend om te zingen en te bidden, maar ook in dans 
kun je je aanbidding uiten naar God. Misschien klinkt het wel een beetje 
spannend... aanbiddingsdans. Of misschien denk je, ‘ik kan helemaal 
niet dansen’. Dat is ook niet nodig. Je wordt op een heel laagdrempelige 
manier meegenomen in het dansen en je bent tijdens de workshop vrij 
om te doen wat bij jou past. 
In deze workshop ga ik o.a. vertellen wat aanbiddingsdans inhoudt, 
verbonden aan het thema ‘liturgie’ en we gaan een éénvoudige dans 
aanleren met een dansvlag. Ben je nieuwsgierig wat aanbiddingsdans 
inhoudt of wil je dit graag eens ervaren? Dan nodig ik je van harte uit om 
deze workshop mee te maken. Wie weet ontmoet ik je op 23 januari! 
Workshopleider: Christine Reitsema (Zwolle)

z.o.z.
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Kies uit de volgende workshops:

2. Schrijf je eigen psalm
De psalmen verwoorden veel menselijke emoties: van diep verdriet tot 
grote vreugde.  Veel mensen herkennen  in de  psalmen ook hun eigen 
vragen en ervaringen. De bedoeling van de workshop is om al dan niet ge-
inspireerd door bestaande psalmen een eigen psalm te schrijven. Daarbij 
maken we gebruik van de stijlmiddelen van de Hebreeuwse poëzie. 
Workshopleider: Mieke Wilcke

3. Improvisatietheater
We gaan met zijn allen theater spelen vanuit het niets. In deze workshop 
leer je de beginselen van theatersport en hoe je samen moet spelen. En 
dat allemaal vanuit een aantal basisregels en verder vanuit je eigen intuï-
tie. Samen zingen doen we al vaak en nu ook samen spelen (en misschien 
ook wel zingen). 
Workshopleider: Anton Los

4. Muziek luisteren
Beluister psalmen zoals je ze (waarschijnlijk) nog nooit gehoord hebt. 
Door de eeuwen heen hebben diverse (klassieke) componisten psalm-
teksten gebruikt voor hun composities. Maak kennis met onder andere  
Sweelinck en Bernstein en instrumentale intermezzi op gamba en sax. 
Workshopleider: Bert van der Woerd

5. Uitbeelden met en op papier
Maken we kunst? Welnee. Maken we iets moois? Natuurlijk!
Vanuit verschillende technieken. Kies wat het best bij je past. Denk bij-
voorbeeld aan: verf, scrapbooking, collage. 
Workshopleiders: Tineke Noordhof, Jaap Wolters en Kirsten Roordink

6. Liturgisch bloemschikken
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om 
het verhaal van het Evangelie te vertellen. Sinds enige jaren is er her-
nieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en 
materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Tijdens deze workshop gaan 
we aan de slag met kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en 
planten met een speciale betekenis en proberen natuurlijk iets moois te 
maken!
Workshopsleider(s): nog onbekend

7. Bijbels culinair koken
Geïnspireerd door het boek van kookdominee Han Wilmink gaan we 
gerechtjes maken uit de tijd van de bijbel, omkleed met wat historische 
achtergrondinformatie over de gebruikte producten. Je hoeft geen ster-
renkok te zijn om mee doen! 
Workshopsleider(s): nog onbekend



Zaterdag 23 januari

creatieve gemeentemiddag
inschrijflijst

Naam workshop (1e keus) workshop (2e keus)


