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1. Van toen naar NU
De oecumenische werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello is ontstaan uit de PKN gemeente en de
RK parochie, beiden in Twello. Lange tijd bestond de werkgroep uit een vaste kern van 6 leden waar
zo nu en dan een wisseling optrad. Mede door het vertrek van de voorzitter Cees van Bockel naar
Culemborg en het vertrek van een aantal trouwe werkgroepleden (wegens leeftijd en/of langdurige
betrokkenheid) is het aantal werkgroepleden nu gedaald naar drie. Begin 2016 kwam de werkgroep bij
elkaar in een crisisoverleg met de vraag, wat staat ons te doen. Tijdens dit overleg werd al snel
duidelijk dat we met zijn drieën de schouders eronder gaan zetten. De werkgroep is voortvarend te
werk gegaan en heeft een mooie invulling kunnen geven aan het seizoen 2016-2017. Ook zijn er
pogingen ondernomen om nieuwe leden aan te trekken, tot nu toe helaas zonder resultaat.

2. Voortdurend bezinnen en inspiratie opdoen
De werkgroep bestaat uit een stel enthousiaste mensen, geïnspireerd door de idealen van Christus,
elkaar op het spoor gekomen vanuit de protestantse gemeente en de R.K. parochie in Twello. De
werkgroep vindt het fantastisch om te zoeken naar en in gesprek te gaan met iemand die een goed
verhaal heeft en nog beter: als zo iemand een hele zaal uitdaagt. De werkgroep zoekt naar bezieling,
maatschappelijke betrokkenheid, vernieuwing en verdieping.
De droom van die man uit Nazareth: dat God werkt in en door mensen. Die spiritualiteit bezielt ons en
daagt nog steeds uit.
De werkgroep richt zich op mensen aan de rand van het kerkelijke gebeuren. De werkgroep ziet deze
avonden ook als een vorm van ‘kerkzijn’ met elkaar. Zij voelt zich niet direct een groep die werkt ten
dienste van het binnen-kerkelijke, maar ten dienste aan wat leeft bij mensen op het gebied van
levensvragen. Niet alleen de spreker op een avond is van belang, maar meer wat hij/zij losmaakt bij
mensen en hoe we dat in het interactieve gedeelte na de pauze kunnen bespreken.
Door verbetering van PR kan de werkgroep zich verheugen op een gemiddelde opkomst bij de
lezingen van 80/90 bezoekers en realiseert zich daarbij dat kwantiteit niet automatisch kwaliteit is.

3.

Organisatie en financiën

De werkgroep komt in het seizoen 2016-2017 maandelijks bij elkaar. Vanaf het begin van het seizoen
begint de werkgroep al weer met de invulling van het volgende seizoen. Dit is nodig omdat bekende
sprekers vaak volle agenda’s hebben.
De werkgroep wordt financieel ondersteund bij de PR activiteiten. De drukkosten van het programma
en de posters worden betaald door de Protestantse Gemeente Twello en de Franciscus en Clara
Parochie die in het Oecumenisch Beraad vertegenwoordigt zijn. De werkgroep valt onder dit
Oecumenisch Beraad en wordt daarin vertegenwoordigd door Ruud Pragt.
Mede omdat er in maart 2016 een goed bezochte thema-avond met Hans Stolp was met ruim 500
belangstellenden kon de werkgroep dit seizoen bij het aantrekken van bekende sprekers zichzelf
financieel redden.
Dit seizoen is de opbrengst € 1409,65 en de uitgaven bedragen € 1366,48 zodat we kunnen afsluiten
met een positief saldo van € 43,17.
Met beide kerken is afgesproken dat de werkgroep, indien nodig, gesubsidieerd wordt door het
Oecumenisch Beraad.

4.

PR activiteiten

PR activiteiten zijn van belang als er thema-avonden georganiseerd worden. De werkgroep kwam tot
de conclusie dat een vaste groep van belangstellenden erg belangrijk is. De werkgroep heeft het
initiatief genomen om deze vaste kern in één mailgroep te plaatsen zodat belangstellenden optimaal
op de hoogte worden gehouden van de thema-avonden. Deze mailgroep bestaat uit ongeveer 300
adressen. Ook worden de regionale dag- en weekbladen van PR materiaal voorzien evenals de
kerkbladen en predikanten/pastores in de regio.
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5.

Thema-avonden

Tot slot een korte opsomming van de thema-avonden. Dit seizoen zijn er 11 activiteiten
georganiseerd. Hiervan heeft de werkgroep 6 thema-avonden gehouden, waarvan één met
vredesorganisatie PAX. Ook de stiltewandeling werd aangeboden.
De andere avonden zijn georganiseerd door de predikanten/pastores.

5.1 Zorgboerderij Sterrenland
Sterrenland, een biologische tuinderij en zorgboerderij waar Tom Margry en Toos Rubens al meer dan
30 jaar biologische groenten verbouwen, die ze op woensdag en vrijdag verkopen in hun winkel.
Velen halen er hun groentepakket.
In de loop der jaren is hier een gezonde en natuurlijke omgeving ontstaan, waar mensen graag komen
om te werken en te genieten van het buiten zijn.
Sinds 2002 biedt Sterrenland kleinschalige zorg aan volwassenen en kinderen uit verschillende
doelgroepen. Tom en Toos hebben er al veel mensen zien opbloeien.
Er is een rondleiding gegeven aan de ongeveer 20 bezoekers en er werd bezield gesproken over hun
missie.

5.2 ‘Ik en mijn aarde’ door Paulus Rijntjes
Een bijzondere avond met een bijzondere spreker en bijzonder geïnteresseerde mensen. Een
boeiende lezing voor ongeveer 80 aanwezigen uit het hele land over zijn boek ‘Ik en mijn aarde’.
Paulus gaf meerdere voorbeelden waarbij we ons zelf kunnen afvragen: wat is mijn aandeel hierin en
hoe kan ik veranderen om ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het milieu op onze aarde.
We moeten ons steeds meer bewust zijn dat we op een coöperatieve manier zullen moeten samen
werken om het milieu op onze aarde te verbeteren. Hij geeft aan dat we te maken hebben met een
collectieve milieuvervuiling maar ook met een collectieve opdracht! Als we dit gaan herkennen in
onszelf zijn we al bezig met de unieke wilskeuze die de mens heeft om een goede rentmeester te zijn
voor de aarde waarin we mogen leven.
Deze avond ademde de geest van de Schepper zonder dat Zijn naam genoemd werd.

5.3 ‘Mindfulness’ door Mirjam van der Vegt
De spreekster wist de ruim gevulde zaal, 90 aanwezigen, vooral mee te nemen naar het onderwerp
stilte. Iedereen zoekt de stilte op maar schrikt er ook van. Ze wist ons duidelijk te maken dat je juist
dan moet doorzetten en over een dood punt heen moet. De lezing werd afgewisseld met muziek en
praktijkoefeningen. Ook kreeg het publiek drie vragen voorgelegd om bewustwording meer te
activeren.
- Wanneer ik tot rust kom dan .....
- Wat mij licht brengt is .....
- Ik gun mijzelf .....
Sommige bezoekers deelden hun persoonlijke inzichten waarbij inspirerende woorden klonken. Na de
pauze ontstond een geanimeerde uitwisseling waar ook de betekenis van mindfulness opnieuw aan
bod kwam.

5.4 ‘Waardigheid versus afwijzing’ door oud-schaapherder Sjoerd-Anne Stellingwerf
Deze spreker uit Apeldoorn die een aantal jaren verslaggever is geweest en daarna schaapsherder op
de Loenermark, sprak gefragmenteerd over zijn jeugd die niet gemakkelijk was, zijn liefde voor de
natuur en zijn liefde voor God. Deze lezing werd gecombineerd met de presentatie van zijn nieuwste
boek ‘Herte 42’. Hierin komt zijn moeilijke jeugd ter sprake en de manier waarop hij hiermee is
omgegaan.
Mede door gespreksleider Ruud Pragt die inspirerende vragen aan Sjoerd-Anne stelde kwam de
communicatie met de ruim 90 aanwezigen op gang. Ook hier kwam het onderwerp ‘stilte’ weer naar
voren. Een bezoekster die ook op de lezing van Mirjam van der Vegt aanwezig was gaf aan dat de
drie vragen die bij de lezing van Mirjam zijn voorgelegd, haar leven drastisch veranderd hebben. Ze
geeft aan dat ze daar heel erg blij en dankbaar voor is.

5.5 Spirituele film met nagesprek
De film “Still life” werd ingeleid met de vraag om tijdens het kijken na te gaan of de titel doelt op “leven
in stilte” of op “de stille kant van het leven”
De lange stilte na de film tekende de indruk die hij maakte. We bespraken de aandacht van de
hoofdrolspeler voor anderen. Hij had eerbied voor wie iemand was tijdens zijn leven.
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De vraag aan de ongeveer 60 aanwezigen wat deze film te maken heeft met de 40-dagentijd was toch
een moeilijke.
Het afsluiten met een lied uit Iona was voor enkelen een verrassing.
Wij als werkgroep werden erin bevestigd dat dit soort avonden een goede aanvulling is op ons
programma.

5.6 Stiltewandeling olv Lidy van Prooyen Schuurman
In totaal hebben er 16 wandelaars meegelopen. De ontvangst in Wilp was goed en heel sfeervol. Lidy
had een goede inleiding over stilte en ze had voor passende muziek gezorgd. De wandelaars kregen
een kaartje mee met vragen waarover zij tijdens de wandeling konden nadenken.
Wat betekent stilte voor jou?
Wees stil: Waar voel jij jouw God?
Is er genoeg stilte in je leven?
Wat verwacht je van de stilte?
De wandeling was geslaagd. Deze liep vanaf de kerk over de dijk in Wilp naar Bussloo, het laatste
gedeelte liep men over het strand. De pauze en tevens ontmoeting werd gehouden in het sfeervolle
restaurant De Middelburg. Vanaf deze horeca gelegenheid koos een kleine groep ervoor om de 10
kilometer te lopen de anderen hielden het bij 5 kilometer. Zij werden per auto teruggebracht naar
Twello. De lange route liep via kleine paden en tenslotte over het landgoed ‘De Lathmer’ terug naar de
kerk in Wilp.

6. Afsluitend
De werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello wil graag iedereen bedanken die het mogelijk heeft
gemaakt dat we een mooi en waardevol seizoen konden aanbieden. Met dit jaarverslag sluiten we dit
seizoen af. Wij zetten de schouders er weer onder om een nieuw en inspirerend programma 20172018 aan te kunnen bieden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Mailadres: bi.twello@gmail.com
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