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Programma van werkgroep Kerk-Anders 
september – december 2021 
 

Filmavond – Five feet apart (1,5 meter afstand) 
Datum  : woensdag 22 september 2021 
Tijd   : 20.00 uur 
Plaats  : Koren-aar 
Leiding  : Rien van de Kreeke 

 
Je bent jong en wordt verliefd op elkaar.... 
Maar allebei ben je opgenomen in de ernstig steriele omgeving van een ziekenhuis, waarin onderlinge 
afstand heel belangrijk is.  Nu al een film over de Corona-tijd? Nee, maar er zijn veel overeenkomsten.  
Stella is een levendige en vrolijke 17-jarige. In tegenstelling tot de meeste tieners moet zij een groot deel 
van haar tijd in het ziekenhuis doorbrengen als fibrose (taaislijmziekte) patiënt. Wanneer Stella haar 
charmante en rebelse medepatiënt Will ontmoet, ontstaat er een sterke band. Maar de regels dicteren, 
dat zij en Will op veilige afstand van elkaar moeten blijven. Als hun gevoelens voor elkaar groeien, staan 
Stella en Will voor een belangrijke vraag: Hoe voelt liefde, wanneer zelfs de minste aanraking verboden 
is? Alhoewel de film gaat over een totaal andere en unieke  situatie, zijn er veel overeenkomsten te 
trekken naar het hier en nu. 
 

Dementie – hoe ga je hier zo goed mogelijk mee om? 
Datum  : dinsdag 12 oktober 2021  
Tijd   : 19.30 uur (andere aanvangstijd) 
Plaats  : Trefpunt 
Leiding  : ds. Ria Meeder – van Hof en Bettina Kraaijeveld 

 
Dementie verandert in toenemende mate het leven van degene die dat overkomt en de naasten.  
Voor familieleden, vrienden, vrijwilligers, kortom voor iedereen die betrokken is, is het goed om te 
weten wat dementie inhoudt; wat betekent het voor de persoon zelf en hoe ga je er zo goed mogelijk 
mee om? Jennie Dalm, casemanager dementie en Bettina Kraaieveld, coördinator vrijwillige hulp en zorg, 
zetten zich vanuit hun werk bij De Riethorst Stromenland en Trema in voor een Dementievriendelijke 
gemeente. Zij willen deze avond graag vanuit hun vakgebied informatie geven.  
Daarnaast gaan zij graag in gesprek over dit onderwerp. Hoe gaan we als samenleving om met mensen 
met dementie, wat geeft hoop en hoe kunnen wij helpen om zo lang mogelijk een zelfstandig en 
volwaardig leven te leiden. Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom 
Graag wil ik, ds. Ria Meeder -van Hof  naar aanleiding van deze avond  t.z.t. met belangstellenden verder 

praten over hoe wij als kerk een “dementievriendelijke gemeente” kunnen zijn. 
 

Filmavond – Kapsalon Romy 
Datum  : woensdag 27 oktober 2021 
Tijd   : 20.00 uur 
Plaats  : Koren-aar 
Leiding  : Rien van de Kreeke 

 
De band tussen de 10-jarige Romy en haar strenge oma, kapster Stiene is broos, maar verandert 
ingrijpend als oma steeds vergeetachtiger wordt. Oma past met frisse tegenzin op haar kleindochter 
Romy, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken.  
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Oma,  nog steeds actief als kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. Romy vindt het niet leuk dat ze 
elke dag naar de kapsalon moet, maar alles wordt anders als oma haar kleindochter in  vertrouwen 
neemt over haar toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich, dat oma niet alleen op haar past, 
maar zij ook op oma. 
De band tussen de twee groeit, terwijl oma steeds meer lijkt te veranderen: ze is liever dan anders, 
makkelijker en ze vertelt over haar jeugd in Denemarken. Romy staat oma zoveel mogelijk bij in het 
runnen van de kapsalon, maar als dat niet langer gaat, trekt Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s 
grootste droom in vervulling te laten gaan. 
 

Muziekavond – de spiritualiteit in de muziek van Johannes Brahms 
Datum  : woensdag 10 november 2021 
Tijd   : 20.00 uur 
Plaats  : Koren-aar 
Leiding  : Coen Westerveen 

 

Boekbespreking – In ongenade 
Datum  : woensdag 3 november 2021 
Tijd   : 20.00 uur 
Plaats  : Koren-aar 
Leiding  : ds. Adrian Blom 

 

Ik vind het fijn om verschrikkelijke boeken te lezen. Dit is een verschrikkelijk boek – vol seks en geweld: 

geweldadige seks en seksueel geweld. Het is een boek om te lezen als je behoefte aan nuance hebt. Het 

is geen boek met makkelijke antwoorden op de vraag wie de goeden en wie de slechten zijn. Het is een 

boek om te lezen als je de ruimte in je geest hebt om van je stuk te worden gebracht, van slag te raken; 

geen boek om lekker bij te ontspannen; geen boek om te lezen als je je kwetsbaar voelt of erna verlangt 

om je vertrouwen in de mensen of jezelf terug te vinden. In het boek wordt de dader slachtoffer; en het 

slachtoffer dader; en leer je de karakters kennen als tegelijkertijd zowel dader als slachtoffer. Je zou 

jezelf kunnen leren kennen met zowel je eigen lichte als je eigen donkere kanten. Het is een avontuur 

dat je niet meer zal loslaten. 

Het boek speelt zich af in het land van mijn herkomst, Zuid-Afrika in de 90-er jaren. De situatie en de 

thema’s zijn onverminderd actueel: verzet en bevrijding, gewelddadigheid bij onderdrukking. Het raakt 

aan thema’s waar we het in de kerk en in het geloof en de spiritualiteit regelmatig over hebben: 

waarheid, liefde, gerechtigheid, vrede, seksisme, racisme, insluiting en uitsluiting, verbondenheid, boete, 

vergeving … . Ideaal boek voor wie met nuance wil praten over actualiteiten als #metoo en 

#blacklivesmatter en slavernij. 

 

LET OP:  
Een aantal geannuleerde activiteiten van vorig seizoen is opnieuw geagendeerd. Wel met de opmerking 
dat alles, meer dan vroeger, onder voorbehoud zal plaatsvinden. Dit doen we uiteraard met 
inachtneming van de bekende RIVM-voorschriften. De ruimten waarvan we gebruik maken, zijn hierop 
aangepast. Anders dan voorgaande jaren is aanmelden voor alle activiteiten nu verplicht. En ook het 
vriendelijke, doch dringende verzoek om niet te komen als u verschijnselen heeft die zouden kunnen 
wijzen op het COVID-19 virus.  


