
 Aan Tafel bij De Inham  
Menukaart najaar 2022 
Van 18 september t/m 20 november staan de vieringen op zondagmorgen, 10 uur, 

in het teken van de oerverhalen uit Genesis. Enkele bijzonderheden:  

25 september, Nel Walet, Kain en Abel, met musicalkoor Kain o.l.v. Thilly Tomas-

sen  

2 oktober, Martin Snaterse, Noach, met Keltische muziek van muziekgroep Turas (zang, gitaar, piano en viool)  

Zondagmiddaggesprekken Dineke Havinga interviewt een lid van De Inham over een thema dat verband 

houdt met de oerverhalen. Kringgesprek o.l.v. Martin Snaterse. We sluiten af met een drankje. Tijd 16-17:30 uur.  

18 september: ‘Door de ogen van Kain’. Met Casper Spijker, hoofdrolspeler in de musical Kain.  

23 oktober: 'Je plek in het gezin' n.a.v. de familieverhalen in Genesis (verhouding broers/zussen; oudste, jongste, 

tussenin). Met Ria van Dalen.  

22 januari: 'Man en vrouw schiep God’ – mag het iets meer zijn? We ontdekken dat gender niet binair is maar veel-

kleuriger. Met Eline van Barneveld.  

Keek op de preek (met cake). Op zondag 16 oktober & 27 november praten we na de kerkdienst door over 

viering en preek. Wat raakte je? Waar heb je vragen bij?  

Preekvoorbereiding Een uur in gesprek ter voorbereiding op de lezing(en) die zondag aan de orde komen. 

Dinsdagavond, 19-20 uur voorafgaand aan de zondag dat Martin Snaterse voorgaat.  

Godly Play Drie keer per jaar bieden we op zondagochtend 

aan alle kinderen van de basisschool Godly Play aan. Op een 

speelse manier ontdekken en beleven kinderen de bijbelverha-

len en de wereld van God en geloven. Omdat Godly Play in De 

Inham een groot succes is, gaan we dit jaar ook kinderen van 

buiten De Inham uitnodigen hiervoor, maar dan op zaterdag-

middag van 16-17 uur. 12, 13 november: Jona. Data 2023: 4, 5 

februari; 10, 11 juni. Info en opgave: Arry Bos, arry@leusder-

bos.demon.nl (er is ruimte voor max. 15 kinderen). 

12+ groep Maandelijks op zondagmorgen 10 uur. Leuke gesprekken, spannende onderwerpen, uitdaging met 

leeftijdsgenoten van 12-15 jaar. Info: Jos Booster jos.booster@gmail.com, 06 46630633.  

Samen eten in De Inham Maandelijks een heerlijk en gezellig samen aan tafel in De Inham. Er is ruimte voor 

15 gasten. De inschrijflijst ligt in de ontmoetingsruimte van De Inham. Vanaf 17.30 uur ben je welkom voor een 

drankje vooraf. De maaltijd begint om 18 uur. Kosten € 7,50, incl. 2 drankjes.  

Eetcarrousel In wisselende samenstelling schuif je voor elke gang aan bij aan andere tafel op verschillende 

adressen. Datum: Info en opgave: Nicoline Rodenburg, nicoline.rodenburg@inham.net. Datum volgt.  

Cursus: Met Jezus aan tafel Wie ‘eten’ zegt, zegt ‘welkom!’, ‘samen’, 

‘aansterken’, ‘feest’, maar ook ‘ziek van de honger’, ‘hand ophouden’, ‘uits-

luiten’. Jezus stapt op al die situaties af. Hij is van het menselijk gebrek én 

van de goddelijke overvloed. Leiding Willem Klamer.  

Donderdag 29 september, 13 oktober, 10 en 24 november, 20-22 uur.  

Vrijwillige bijdrage. Aanmelden: wtklamer@xmsnet.nl, 06 37280576.  

Zin-gesprek ‘Aan tafel’ Voor wie afgelopen zomer niet in de gelegen-

heid was: dinsdag 25 oktober, 15:30- 17 uur; maandag 21 november 19:30-21:00 uur (locaties volgen). Info en op-

gave: pastoraat@inham.net. 

Kun je nog zingen …? We zingen liederen van vroeger met Bert Kasper op het orgel, zondag 30 oktober,       

15 uur.  
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Gesprekskring Jonathan Sacks, Genesis Twee groepen bespreken deze rabbijnse lezing van de oerver-

halen. Elke 4e maandagochtend en vrijdagavond van de maand. Leiding Martin Snaterse. Info & opgave: Jacqueline 

Groeneweg (maandagochtend), debruijne.groeneweg@xmsnet.nl, Jitske Laks (vrijdagavond, bij deelnemers thuis), 

jitskelaks@gmail.com.  

Cursus: luisterend bidden Oefenen in leven vanuit Gods tegenwoordigheid. Begeleiding: Jeanne Roze-

mond, GGZ-agoog en lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk en Martin Snaterse, predikant in De Inham.  Data 

en locatie: 13, 27 september, 11 oktober, 19:30-21:30 uur, inloop 19:15 uur, De Inham, Hamseweg 40, Hoogland. 

Opgave en info: Jeanne Rozemond, jeanne.rozemond@gmail.com, 06 18043511. Kosten: € 15.  

Projectkoor Onder leiding van Johan van Wijk en begeleid door Skip van Rooij bereiden we de kerkdiensten van 

20 november en 25 december voor. Met vertrouwd en nieuw repertoire (o.a. Psalmen anders). Repetities starten 

woensdag 19 oktober, 19:30 uur. 

Werkgroep Groene Inham Verduurzaming, werken in de moestuin. Info: 

Gees Hummel, geeshummel@gmail.com.  

Tuingroep De Inham Het mooie visitekaartje van De Inham onderhouden en 

genieten van werken in de tuin. Info: Teun van Viegen, tvanviegen@solcon.nl, 

4803678.  

Filmkring Films met diepgang en nagesprek 

2 oktober – Chocolat. Hoe een nieuwe inwoner met een chocolaterie een ingeslapen Frans dorpje tot leven brengt.  

13 november – Adam. De geur van versgebakken brood uit de bakkerij Abla, alleenstaande moeder van de 8-jarige 

Warda, komt je tegemoet. Ze sluit na aanvankelijke terughoudendheid de ongetrouwde Samia in haar hart.   

18 december – O happy day. In een Deens plaatsje heeft de idylle van ooit plaats gemaakt voor racisme en kleinbur-

gerlijkheid. Jackson, predikant en gospelzanger zorgt voor nieuw elan in het kerkkoor en het dorp.  

Data 2023: 29 januari, 12 maart, 23 april. Info: Marieke Arendsen, arendsen.marieke@gmail.com. Bijdrage €1,50. 

Luistergesprek Corona Als vervolg op ons gesprek van voor de zomer: wat heeft de corona-periode bete-

kend voor jou persoonlijk, voor ons als geloofsgemeenschap? Wat hebben we geleerd? Dinsdag 18 oktober, 2o uur.  

Gemeenteberaad Bijpraten, inzamelen, inspireren. De kerkenraad nodigt u uit voor een ontmoeting: waar 

staan we en waar koersen we op als geloofsgemeenschap. Zondag 13 november, 11:30-12:30 uur.  

Gebedsmoment Op maandag t/m vrijdag is De Inham open van 11-12 uur. Stilte, gebed, een kaars aansteken, 

een goed gesprek. Wil je meedoen in het team : Ria van Voorst, ria.voorst@kpnmail.nl 

Open koffieochtend Elke dinsdag en donderdag welkom van 10-12 uur: koffie, gezelligheid, spelletje.  

Vrijdagochtendwandeling Elke laatste vrijdag van de maand wandelen met leden van de Martinuskerk en 

De Inham. Start 9 uur in De Inham met een kort meditatief moment rondom het jaarthema van dit jaar: Aan tafel. 

We wandelen we een uurtje door het Schothorsterbos. Rond 10 uur sluiten we af met koffie. Data: 30 september, 

21 oktober (een week eerder i.v.m. herfstvakantie) en 25 november.  

Inham bij kaarslicht Regelmatig is De Inham open, sfeervol verlicht, met muziek, stilte, gebed, ontvangen 

van een zegen. Zaterdagen 10 september (open monumentendag); 19 november (gedachtenis gestorvenen), 19-21 

uur; 17 december (met levende kerststal)  

Voor wie steek jij een kaarsje op? Rond Allerzielen op Kraailandhof: 29 oktober van 10-16 uur.  

Top 2000-viering Op 29 december klinken live in De Inham nummers uit de hitlijst aller tijden.  

Present werkdag zaterdag 5 november. Maak je nuttig, leg waardevolle contacten op deze diaconale werk-

dag. Nicoline Rodenburg, nicoline.rodenburg@inham.net 

Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in De Inham, Hamseweg 40, Hoogland. Opgave alleen nodig in-

dien vermeld. In alle andere gevallen kun je zo aanschuiven. Zie voor actuele informatie de Nieuwsbrief.  

Heb je behoefte mee te doen of iets op te zetten? Meld je bij Nicoline Rodenburg, nicoline.rodenburg@inham.net 

De andere wijkgemeenten van Amersfoort Noord hebben ook een mooi programma:  

Veenkerk: https://veenkerk.nl/flyer-najaar-2022/. Het Brandpunt: https://www.hetbrandpunt.net/category/nieuws/ 
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