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28-02-2020
ZININBEELD IN HET GRUIZENKERKJE
Religieuze tradities kennen de mooiste teksten en verhalen. Soms roepen ze direct al beelden bij ons op als we ze horen
of lezen. Soms ook moeten we daar wat meer ons best voor doen.
Tijdens deze bijeenkomst zoeken we eerst de rust
en ontspanning in onszelf. We laten daarna een
(bijbel)tekst binnenkomen, om vervolgens de
beelden die bij ons opgekomen zijn aan het papier
toe te vertrouwen. We gebruiken daarvoor
pastelkrijt. Het is eigenlijk heel eenvoudig en
het hoeft ook geen prachtige kunst te worden. Wat
onze hand ook op het papier zet, het is altijd
echt van onszelf. Ergens raakt ons de tekst en is
het misschien maar een woord of gedachte dat een
eigen leven gaat leiden. Het mag allemaal. Als
iedereen klaar is met zijn of haar bibliobeeld
en de tekeningen voor ons op de grond liggen,
vertellen we aan elkaar wat we kwijt willen en
ronden we weer af.
Onze tweede avond vindt plaats in het
Gruizenkerkje op vrijdagavond 27 maart. We beginnen om 19.00 uur (tot ongeveer 20.30)
Opgave is nodig en kan bij: Irene Pluim, irenepluim@home.nl (046-4583183)
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28-02-2020
ZIN EN HAPJES: VROLIJKHEID EN BALANS
U bent het al gewend misschien, de eerste zondag van de maand zijn er "Zin & Hapjes" in het Gruizenkerkje. Steeds van 4
tot 5 uur precies. De creatieve hapjes zijn al een begrip, net als de gesproken column en de doordenkertjes die als
zoute stokjes op de statafels staan.
En wat is er al mooie muziek te horen geweest!
Als u dit leest is 1 maart al voorbij, toen de
column over vrolijkheid werd uitgesproken door
René Haustermans - musicus, programmamaker én
coördinator van inloophuis Bie Zefke. Het
onderwerp was niet toevallig gekozen, het was de
zondag ná carnaval, toch het feest van vrolijkheid
voor velen. Daarna komt dan de periode van inkeer,
op weg naar Pasen. De periode waarin velen met wat
extra aandacht leven, misschien wel om opnieuw in
balans te komen. Balans met zichzelf, balans met
de medemens, balans met de wereld.
Als het gaat om het mooie woord Balans blijft
Zin en Hapjes ook niet achter. Juist daarover gaat
namelijk de gesproken column op zondag 5 april. De
column is dit keer van de hand van Nely Schep. In
haar werk als Pilates-trainer gaat het ook vaak
over Balans, en ze heeft haar praktijk zelfs
SchepBalans genoemd. Een inspirerend woord dus,
dat Nely zeer aanspreekt. We verwachten ook weer
een mooie muzikale bijdrage op 5 april.
Van harte welkom, op die zinvolle eerste zondagmiddagen van de maand. Namens het team: Bert Stuij
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06-06-2020
ZIN IN EN UIT HET GRUIZENKERKJE
We hadden veel zin in een prachtig en zinvol
voorjaar in het Gruizenkerkje. Er stonden mooie
themas en mooie muziek op het programma voor zin
en hapjes, oud-burgemeester Sjraar Cox zou de
Preek van de leek houden, er stond
\\\\'Zinlopen\\\\' op de agenda en zelfs een avond
met Zinspiratie Tafels in samenwerking met het
G7 restaurant. Corona gooide echter roet in het
eten. Wel hebben we nog één mooie middag gehad,
met gitaarmuziek uit het kerkje, en een
ingesproken column over Vrijheid. Prachtig, Zin
uit het Gruizenkerkje op 3 mei, en het was goed om
te merken dat het filmpje ook 5 mei nog een flink
aantal keren bekeken is.
Zondagmiddag 7 juni dachten we iets dergelijks
opnieuw te doen, maar net die zondag gaan de
kerken ook voor het eerst open, en dan buitelt er
wellicht wat veel over elkaar heen. We zijn nu
hard aan het denken over de eerste zondag van
juli, wat dan de laatste van dit seizoen wordt. We
gaan proberen er iets moois van te maken, met een
column en muziek, en wellicht deels buiten om het corona-proof te maken. De plannen rijpen nog, maar we hopen in elk
geval tóch een mooie afsluiting aan het seizoen te geven op 5 juli. Verdere informatie volgt via de nieuwsbrief!
Bert Stuij en Lianne van Oord,
namens het Zin in het Gruizenkerkje team
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03-07-2020
ZIN IN HAPJES - DE FILM
Het was een prachtig seizoen "zin en hapjes," elke eerste zondagmiddag van de maand in het Gruizenkerkje. Mooie
columns, goede gesprekken, creatieve hapjes, prachtige muziek. En toen hield het opeens op. Corona gooide roet in de
hapjes, om het zo maar even te zeggen. Maar toch wilden we het seizoen mooi afsluiten.
Om dat te doen hebben we de tien columnisten tot
nu toe gevraagd om uit hun column de mooiste
zinnen te selecteren, en zo een mini column van
één minuut te maken. Nog steeds over die prachtige
woorden geluk, liefde, hoop, schoonheid,
zuiverheid, waarheid, gezondheid, vrijheid,
troost, vrolijkheid en eindigheid. De mini columns
zijn gefilmd, en worden afgewisseld met muziek uit
het Gruizenkerkje. Het resultaat is een
bijzondere, en juist in deze tijd inspirerende
korte film.
Deze film gaat zondagmiddag 5 juli om 16:00 uur
in premiere. Dat kan nu niet in het Gruizenkerkje
(te krap, én op dit moment ingericht voor
restaurant G7), en zal in de Johanneskerk
gebeuren. Met de verruimingen voor het kerkgebruik
is dit weer mogelijk geworden. Uiteraard is er ook een drankje, en wie weet wat zoute stokjes. Gesprekken kunnen
alleen op anderhalve meter, maar dan toch.
Als je wilt komen zou het fijn zijn als je dat even meldt, op dit adres: stuijfiles@gmail.com. Hoewel er sinds 1 juli
weer best veel mensen in de kerk kunnen, is het goed om een beeld te hebben van de mogelijk aanwezigen.
Ik kijk er naar uit om dit Gruizenjaar zo af te sluiten. Met de Mooiste Zinnen uit het Gruizenkerkje. En uiteraard
hopen we het volgend jaar weer gewoon in het kerkje van zin en hapjes te gaan genieten. De eerste columnisten voor het
nieuwe seizoen zijn al in beeld &
Kunt of wilt u niet komen, maar wel van de film genieten geen nood! vanaf vier uur zondagmiddag kan die bekeken
worden via de volgende link:
https://youtu.be/3gDerzQWN5M
We kijken er naar uit!
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06-07-2020
ZIN EN HAPJES â¬ DE FILM
U bent er wellicht al geweest, of u heeft er van
gehoord. Die bijzondere eerste zondagen van de
maand, als we in het Gruizenkerkje zin en hapjes
hadden. Steeds van vier tot vijf precies. Een
verrassende column, creatieve en heerlijke hapjes,
stellingen die als zoute stokjes op de tafel
stonden en altijd tot een goed gesprek leidden.
Meestal ook nog mooie muziek. We hadden het
seizoen graag mooi en met elkaar afgesloten in het
kerkje, maar Corona gooide roet in de hapjes,
zogezegd.
Wel beseften we wat voor een prachtige woorden
aan de beurt geweest waren, in de periode tot nu
toe. Woorden die juist nu zo belangrijk zijn.
Vrijheid bijvoorbeeld. Of liefde. Of geluk. Of
hoop. Of eindigheid. Toen we ons dat realiseerden
ontstond het idee om onze tien columnisten te
vragen om uit hun column de mooiste zinnen te
kiezen, en die te maken tot een mini column van
één minuut. Die mini columns zijn in een korte
film gezet, en afgewisseld met muziek die
uiteraard ook uit het kerkje komt. Met als titel: De mooiste zinnen uit de Gruizenkerk. De film ging digitaal in
premiere op zondagmiddag 5 juli, en is nu ook te bekijken via onze website. Ga naar https://www.pgmbd.nl/actueel, en
volg de link in het nieuwsbericht Mooiste Zinnen uit de Gruizenkerk.
We hopen van harte dat we volgend seizoen weer verder kunnen gaan met deze mooie middagen, hopelijk vanaf de eerste
zondag in oktober. Er zijn nog zo veel mooie woorden! Namens het Gruizenkerk team,
Bert Stuij
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