
ZEVEN  wegen van barmhartigheid                                                                      
ONTMOETINGSDAG, 18 SEPTEMBER,  CULEMBORG  
De Roos van Culemborg, De Raad van Kerken Nederland, Protestantse Theologische Universiteiten partners                                                                                                                                   
sponsors: Kerk en Wereld, Haella, Vermeulen Braukman-Fonds, Vrijzinnige Fondsen, Zonneweelde e.a.,   

UITNODIGING  

Zaterdag 18 september  12.00–15.30 uur , Barbarakerk Culemborg, Grote Kerkstraat 4, Culemborg                                                                         
Voorprogramma (9.30-12.00 uur) en toegiften (16.00-17.00 uur). Toegang: gratis, hoed gaat rond 

Het project ‘ZEVEN wegen van barmhartigheid’  vindt weerklank: de tienduizenden verspreide 
werkboekjes worden overal gebruikt. Voorstelling, expositie en concert verheugen zich nu al in 
grote belangstelling en sprekers zijn geziene gasten in parochie en gemeente. Bij kerkdiensten, 
vespers, thema- avonden, workshops, weekenden, steeds blijkt ‘doen is geloven’ , ontleend aan de 
fascinerende directheid van Matteüs 25, inspirerend te zijn. We nodigen iedereen uit 18 september 
naar Culemborg te komen voor de landelijke startdag voor het project dat duurt tot december 
2022 Het gaat er vrolijk aan toe. We eten met elkaar, maken muziek, zingen liederen, bekijken 
reisexposities (intekenen meteen mogelijk) en de informatie-stands.  Boeiende sprekers en stevige 
discussie. En voor wie wil als kers op de taart:  een heel concert (Sunhine Cleaners) of theater (Kees 
Posthumus). Bevalt het? Meteen vastleggen.  Ga met een groep uit gemeente of parochie naar 
deze dag. Je hoeft je alleen maar aan te melden: alles is verder gratis. De hoed gaat rond.                                                      

ZEVEN:  LANDELIJKE ONTMOETINGSMIDDAG 

12.00 – 13.00 uur: LUNCH (vegetarische soep en gedeeltelijk vegetarisch broodjes)                                                                                                                                  
Deelnemers uit het hele land: gastvrij onthaal met soep, broodjes, fruit, muziek en informatie.  

13.00 – 14.15uur: PROGRAMMA   (1e deel)                                                                                                                             
-  13.00-13.02 Verwelkoming                                                                                                                                                                  
-  13.02-13.05 Nieuwe compositie Alfons van der Mullen ‘hongerigen voeden’                                                               
-  13.05-13.10 Lied,  alle bezoekers met koor Collegium Culemborg o.l.v. Jan van de Berg                                                                                                                                                   
-  13.10-13.30 DE WEERLOOSHEID VAN HET DIACONAAT, dr. Erica Meijers                                                                                 
De fascinerend directheid van matteüs 25 en diaconaal aanpakken nu                                                                                 
-  13.30-13.40 SUNSHINE CLEANERS: Seven Acts of Mercy                                                                                                                             
De Zeeuwse band Sunshine Cleaners is gefascineerd met eigen songs en klassiekers in Americana-stijl.                                                                                                                                                            
-  13.40-14.00 OPEN PODIUM: WERKT BARMHARTIGHEID?                                                                                             
Christien Crouwel (secr. Raad van Kerken in Nederland) stelt dringende vragen aan praktijkmensen-  
14.00-14.15  Presentatie en toelichting op Werkboekje                                                                                                                                                            
Gezongen Barmhartigheden met zaal, Collegium Culemborg en Cleaners - presentatie -  poëzie, foto’s 
en schilderijen – lezen en films bij ZEVEN.                                                                                                        - - 

14.15 – 14.30  PAUZE                                                                                                                  
lopen, rek-en strek,  informatie-stands,  water enz. 



14.30 -  15.30  PROGRAMMA  (2e deel)                                                                                                        
-  14.30-14.35 Zingen met Collegium Culemborg                                                                                                                              
-  14.35-14.45 ALLE ZEVEN GOED fragmenten uit theatervoorstelling Kees Posthumus                                           
-  14.45-15.05 DEUGT BARMHARTIGHEID?                                                                                                                         
Prof. Paul van Geest over de kader van barmhartigheid                                                                                     
-  15.05-15.10  Muziek bij de barmhartigheden: de hoed gaat rond.                                                                                                                                                         
-  15.10-15.20 DE LAATSTE RONDE                                                                                                                                        
Wat levert ZEVEN op voor  de  betrokkenheid van kerken: de liturgie van het doen                                                                        
-  15.20-15.25 Aanbieding 1e exemplaar boek ‘ZEVEN WEGEN, de kunst van barmhartigheid’                                                                                                                             
-  15.25-15.30 Zingen uit volle borst                                                                                                                       

-  15.30-16.00 Koffie, thee , wijn, napraten 

NAZIT VOOR LIEFHEBBERS: CONCERT OF THEATER                             
kennis maken met concert van Sunshine Cleaners of theater van Kees Posthumus                                                                    

16.00 Lutherse kerk, Achterstaat  2 (250 meter van de grote Barbara)                                                        
ALLE ZEVEN GOED, theatervoorstelling                                                                                                                                       
Kees Posthumus en Dick Overbeek(accordeon, keyboard)    

16.00 Koor Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2                                                                                     
SEVEN ACTS OF MERCY, concert  Sunshine Cleaners                                                                                                                                       
Sjef Hermans (zang, gitaar), Jacqueline Heijmans (zang), Geert de Heer (dobro, mandoline en gitaar)  

Let op!                                                                                                                                                                              
- gratis toegangskaarten vanaf 12.00 uur in stand van De Roos van Culemborg in grote of Barbarakerk                                                                              
- concert/ theater reserveren voor eigen parochie? Kan meteen (zelfs gratis via Kerk in Actie) 

Informatie-stands:                                                                                                                                                                        
DE ROOS VAN CULEMBORG:                                                                                                                                             
Werkschrift ZEVEN: € 2,-, CD Seven Acts of Mercy: 10,-. ZEVEN WEGEN: € 19,95 e.a. 
REISEXPOSITIES (je kunt meteen intekenen voor een maand in 2021-2022)                                          
Schilderijen Jeltje Hoogenkamp en gedichten Corrie Kopmels 17 panelen                                                                            
Foto’s Kees de Winter (10 panelen). Informatie en afspraken beschikbaar in stand                                                                                                                     
KERK IN ACTIE  (intekenen op gratis concert Cleaners/ theater Kees Posthumus)                                        
Projecten, acties, materialen enz.             

De toegang is vrij. De hoed gaat rond.                                                                                                  

Opgeven                                                                                                                     
Met het oog op de lunch en de bijzondere tijden weten we graag hoeveel mensen 
komen. Aanmelden (naam + aantal) uiterlijk 10 september via:                   
www.zevenwerken.nl  (zie ‘aanmelding ontmoetingsdag’ via contactformulier) of 
Info@zevenwerken.nl  (met vermelding naam en aantal en dagdeel)                                                                                                                                                                                                                                                                   
(op site ook opgave voor ochtendprogramma (zie onder): symposium Vreemdeling                                                                                                               
11/12 september ontvangt elke deelnemers het gedetailleerde programma.                                              
In september nog beperkende maatregelen? In dat geval inschrijving in volgorde van binnenkomst!                                                                                               

http://www.zevenwerken.nl/


SYMPOSIUM: DE VREEMDELING                                                                 
18 september Grote of Barbarakerk 9.30-13.00 uur                                                                       
IK WAS EEN VREEMDELING EN JULLIE ONTVINGEN ME IN JULLIE MIDDEN                                                  
over het vierde van de zeven werken van Barmhartigheid                                                               
i. s. m. de Protestantse Theologische Faculteit en de Raad van Kerken in Nederland 

Achtergrond:  Kerken en kerkleden zijn intensief betrokken bij de zaak van vreemdelingen 
(b.v. kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag of de actie ‘We gaan ze halen’). In dit 
symposium bespreken we de vraag wat het vierde werk van barmhartigheid betekent voor 
vreemd en thuis zijn in Nederland. Specifiek voor de publieke verantwoordelijkheid van 
kerken, diaconieën, groepen en kerkleden.,  

9.30    - 10.00 uur:     Inloop en koffie                                                                                                                             
10.00  - 12.00 uur:    Programma                                                                                                                             
met bijdragen van                                                                                                                                                 
Dorottya Nagy, hoogleraar Missiologie PTHU,                                                                              
Domenica Gidei Biidu, mensenrechtenjuriste en strategisch adviseur diversiteit en inclusie, 
Bram van Ojik, voormalig Tweede Kamerlid en diplomaat                                                                               
Deelsessies met sprekers                                                                                                                         
Ochtendleiding: Prof Thijs Tromp en dr. Erica Meijers                                                                           
12.00 - 13.00 uur:    Lunch en muziek     (eventueel gevolgd door het middagprogramma) 

Deelname symposium en lunch is gratis, de hoed gaat rond. 

 

OPGEVEN: WWW.ZEVENWERKEN.NL                                                                                                                        
ook mogelijk om daar meteen voor het middagprogramma te  ‘boeken’ 

 

Trein:                                                                                                                                                                             
Om het kwartier komen treinen aan in Culemborg uit de richting Utrecht en Den Bosch.                                       
Vanaf het station is de binnenstad een kwartiertje lopen: bij oostelijke hoofduitgang linksaf langs 
spoordijk, bij rotonde rechtsaf (na 100 meter aan linkerhand singel), bij volgende rotonde linksaf de 
stad in, rechtdoor, over Varkensmarkt, door poort, Markt (niet: de neogotische RK-Barbarakerk rechts 
op de Markt) en na 150 meter aan de rechterkant de Grote Kerkstraat in (bij boekhandel rechts), na 
100 meter links de ingang van de (protestantse) Grote Barbarakerk. De OV-fiets  misschien  een idee?                                                                                                                                           

Parkeren:                                                                                                                                                                 
Culemborg heeft een autovrije binnenstad, de parkeerterreinen liggen 250 meter van de kerk.                     
Sint Janskerkhof:  brug over, links om nieuwe stadskantoor, RK. kerk links, poort door, na 50 meter 
links: Grote Barbara  Lange Meent: steegje door tussen twee oude huizen, recht door Ridderstraat in, 
na 200 meter Grote Barbara rechts.  Parkeerkosten: 2 euro (!) per dag  

Informatie:                                                                                                                 
www.zevenwerken.nl    

 

http://www.zevenwerken.nl/
http://www.zevenwerken/

