
Activiteiten bij de startzondag  
‘Goed leven – bloeien in Gods nabijheid 
 
Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt 
het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - 
wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven. 
 
Daarover willen we graag verder in gesprek en daarom nodigen we u uit voor de volgende activiteiten, die 
aansluiten bij het thema van de startzondag. 
 
 

Goed leven – Bruce Springsteen ‘Land of Hope and Dreams’ 
 
Vanwaar kom je en waar hoop je op? Met elkaar luisteren naar ‘Land of hope and dreams van Bruce 
Springsteen, en erover in gesprek. Wat spreekt je aan? Wat niet? Daarnaast lezen we een tekst uit het  
bijbelboek Openbaringen en kijken wat raakvlakken en verschillen zijn.  Songtekst en vertaling zijn 
beschikbaar net als de bijbeltekst. 
 
Donderdagavond 1 oktober, 20.00 uur in de consistorie. 
Graag van tevoren aanmelden.  
Minimaal 4, maximaal 6 deelnemers per keer.  
Bij meer belangstelling kan een tweede avond / middag gepland worden. 
 
 

Kaarten op tafel – in gesprek over goed leven 
 
We beginnen met een korte inleiding en een bijbeltekst over goed leven. Daarna gaan we aan de hand van 
gesprekskaartjes  met elkaar in gesprek. Om beurten een kaart trekken en met elkaar in gesprek over de 
vraag die erop staat. Wil of kun je geen antwoord op een vraag geven? Dan zeg je dat gewoon. 
 
Woensdagmiddag 14 oktober, 14.00 uur of donderdagavond 15 oktober, 20.00 uur In de consistorie. 
Graag van tevoren aanmelden.  
Minimaal 4, maximaal 6 deelnemers per keer.  
 
 

Beeldmeditatie bij een schilderij van Chagall over Noach 
 
Na een inleiding en uitleg beginnen we met rustig ieder voor zich een afdruk van dit schilderij te bekijken. 
Wat zie je eigenlijk? Wat valt je op? Wat raakt je? We lezen een toelichting bij dit schilderij. Noach die uit 
het raam van de ark kijkt. Wat zou hij hebben gedacht, gedroomd, gezien?  
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over dit schilderij, de toelichting en over ons eigen verlangen 
naar goed leven, waar je naar uitkijkt. 
 
Dinsdagavond 6 oktober 20.00 uur in de kerk (jas aan…) of bij klein groepje in de consistorie 
Minimaal 4 maximaal 12 deelnemers. 
Graag van tevoren aanmelden. 
 
 
Aanmelden voor deze activiteiten kan bij dominee Margo Trapman, 
tel. 073 211 1911 / 06 470 678 94 of ds.sm.trapman@gmail.com 
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