Inspiratie en
creatie(f)

Programa 2011

omdat je dat alvast wilt weten...

Zondag 20 februari: vliegen in vrijheid
De mens wordt geboren om in vrijheid te vliegen,
en om over eigen grenzen heen te kijken.
Vandaag lezen we twee verhalen over de adelaar.
De eerste staat in de bijbel: Deuteronomium 32:10-14.
De tweede komt (ook) uit de joodse traditie.
Zondag 13 maart: licht en donker
De mens wordt niet geboren om bang te zijn voor het donker.
Vandaag lezen we twee verhalen over licht en donker.
De eerste is van Nelson Mandela,
de tweede komt uit de bijbel: Matteus 5:14-17.
Zondag 10 april: vrije keuze
Welke gedachte/ overtuiging geeft betekenis aan jouw leven?
Neem vandaag je eigen tekst mee. Je zou deze tekst zelf kunnen schrijven:
verwoord dan een persoonlijke herinnering, een overtuiging…
Misschien heb je een tekst van een ander gelezen:
in de krant, in een roman, in de bijbel, op internet, of in een poëziebundel…
Zondag 8 mei: worden wie je bent
Vandaag denken we vooral na over onszelf.
Doe ik in het leven wel wat ik werkelijk leuk en/of belangrijk vindt?
En wat bezielt me eigenlijk?
De eerste teksten zijn van Phil McGraw en Ed Nissink.
De laatste tekst komt uit de bijbel: Lucas 10:25-28
Zondag 26 juni: voor liefde gemaakt
Vandaag denken we vooral na over onze relaties.
We denken na over de ander, en laten ons verrassen door
de opvattingen van Rob Wijnberg, Emmanuel Levinas en Herman Hesse.
Deze opvattingen houden we tegen het licht van de bijbeltekst van vorige keer:
Lucas 10:25-28.

Bijbel in beeld

omdat geloven meer is dan denken, praten, bidden…
￼

	￼

Workshopserie: inspiratie en creatie(f)
Op vijf zondagen in de maanden februari tot en met juni wordt de bijbel creatief
verbeeld. Dat gebeurt aan de hand van het overkoepelende thema: inspiratie en
creatie. Deze workshops zijn een ontdekkingstocht naar je eigen opvattingen:
Waar ontleen je inspiratie aan? Uitgangspunt: als jij geïnspireerd in het leven
staat, kun je ook sneller andere mensen inspireren.
Hoe ziet zo´n workshop eruit?
Kennismaking staat voorop. Tijdens elke workshop lezen we onder leiding
van Petra Kerssies twee teksten (waarvan een uit de bijbel) nauwkeurig met
elkaar. Wandelend, mediterend, pratend en denkend laten we de tekst tot ons
doordringen, en kiezen een citaat wat ons aanspreekt. Afwisselend zullen we
individueel, in tweetallen en plenair werken. Tot slot geven we onder leiding
van Jeanet van de Meer onze gedachten weer op doek. Korte reflectie na afloop.
Tijden en locatie
Vanaf 11.45 uur kun je binnen lopen voor een kopje koffie. De cursus start om
12.00 uur en duurt tot 14.30 uur, waarbij het laatste kwartiertje is gereserveerd
voor opruimen. Locatie is de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14,
www.willemdezwijgerkerk.nl.
Kosten, aanmelden voor dinsdag 14 februari en nadere informatie
De enige kosten die betaald moeten worden zijn de materiaalkosten van
€12,50 per keer of €7,50 (gereduceerd tarief: voor onder meer studenten en
uitkeringsgerechtigden). Er worden geen kosten gerekend voor de locatie en de
cursusleiders. Je kunt je opgeven bij: info@zininzuid.nl of bellen Petra Kerssies:
tel. 06 - 520 432 74.
Definitieve inschrijving en sluitingsdatum
Inschrijven kan tot 14 februari. Je inschrijving is definitief wanneer het
totaalbedrag voor de materiaalkosten van €50 (of €30 gereduceerd tarief)
overgemaakt en ontvangen is op rekening nr. 740 40 72 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Amsterdam onder vermelding van 2011-2 Zin in Zuid Bijbel in beeld.

Voor 20-ers, 30-ers en jonge ouders
Zin in Zuid is een project van de Protestantse Kerk Amsterdam voor 20-ers en
30-ers, jonge ouders (en kinderen) in Amsterdam Zuid. Zin in Zuid ontwerpt en
ontwikkelt activiteiten die met kerk, geloof, bijbel, zingeving en/of spiritualiteit
te maken hebben. Wie ben ik? Hoe geef ik betekenis aan mijn leven? Wat vind ik
belangrijk in de opvoeding van mijn kinderen? Zin in Zuid is de plek om daarover
na te denken en te praten, samen met anderen. Kijk voor onze activteiten op
www.zininzuid.nl.
Over Jeanet van der Meer
Jeanet van der Meer is beeldend kunstenaar. Haar disciplines zijn schilderen,
gemengde technieken en fotografie. Zij ziet de mens als een creatief wezen
en de kunst als uitingsvorm daarvan. Het doel van de cursus is tweeledig: het
thema creatief te leren uiten op doek of hardboardplaat, en je persoonlijke
gedachten en gevoelens daarbij uit te beelden zodat er een uniek en persoonlijk
schilderij ontstaat.
Welke kleuren passen hierbij? Welk gereedschap kan je daarbij het beste
gebruiken? Denk aan: penselen, vingers, schildermesjes, of juist aan alles
tegelijk?! De eerste keer zal Jeanet tien minuten besteden aan het uitleggen van
het materiaal.
In de loop van de workshop serie, als iedereen wat meer ervaring heeft gekregen
met de mogelijkheden en uitingvorm via verf, kunnen we ook meer gemengde
technieken gebruiken. Bijvoorbeeld schildertechnieken gemengd met (foto)
collage. Voor meer informatie over Jeanet: www.schildercursusamsterdam.nl.
Over Petra Kerssies
Petra Kerssies is predikant met een missie voor 20-ers en 30-ers in Amsterdam,
en projectleider van Zin in Zuid. Haar persoonlijk motto, die zij samen deelt
met Nietsche, Goethe en Augustinus, is: worden wie je bent. Een ander woord
hiervoor is authenticiteit. Petra heeft dit begrip authenticiteit nog aangevuld
met het begrip liefde. Aldus klinkt haar motto: worden wie je bent: voor liefde
gemaakt. Het is vanuit die overtuiging dat zij in Amsterdam met jonge mensen
werkt. Ieder in dit leven heeft haar of zijn eigen pad te bewandelen. Zij zoekt
samen met anderen naar zin en liefde in het leven. Daarom is doen wat je leuk
vindt ook zo belangrijk: omdat dat je op het spoor zet van je eigen persoonlijke
authenticiteit. Alleen door je authenticiteit kun je in je eigen kracht gaan staan,
en zo van unieke waarde zijn voor de mensen om je heen.

De Weerspiegeling, grafisch ontwerp
Schilderij ‘voorbij de wolken’: Jeanet van der Meer
Foto verf, jongeren en bijbel: dreamstime.com

