
Het zondagavondprogramma in Corona-tijd. 

 

In het najaar van 2019 ging in onze H. Nicolaaskerk het Zondagavondprogramma van start. Iedere eerste 
zondagavond van de maand kwamen we samen voor interessante bijeenkomsten rondom onze 
kernwaarden Inspiratie, Verdieping en Samen. Totdat Corona zich aandiende en ook ons Zondagavond-
programma stil kwam te liggen.  

Inmiddels is het september 2020. Op zondagmorgen is er in onze kerk weer steeds meer mogelijk en ook 
door de week zullen de vieringen weer starten. Gelukkig maar. En dus komt de vraag op: hoe nu verder 
met ons Zondagavondprogramma? 

Rondom onze kernwaarden organiseren wij in de komende periode diverse activiteiten waarvoor je de 
deur niet uit hoeft. Door mee te doen mag je jezelf verbonden weten met anderen. Ontvang je stof tot 
nadenken. Inspireer jij anderen met jouw bijdragen.  En waarschijnlijk nog veel meer. Of je nu 
vijfentwintig bent of honderd-en-vijf: Ervaar het zelf en doe mee!  

 

Round Robin 
Dit najaar begint een nieuwe editie van de Round Robin. Dit keer is het thema: “Een nieuw begin”. Iedere 
deelnemer aan de Round Robin start met een leeg boekje (zelf aan te schaffen). Dit boekje wordt 
doorgegeven van de ene deelnemer naar de andere, zodat het na een aantal maanden weer bij jou thuis 
komt. Aan elk boekje voeg jij als deelnemer jouw bijdrage toe: een gedicht dat jou raakt, een herinnering, 
een foto, een tekening of andere creatieve uiting, een bespiegeling op een onderwerp dat jou bezighoudt 
etc. Kortom: iets waarmee jij een ander blij kunt maken. Inspiratie kun je deze editie halen uit het thema 
“Een nieuw begin”: wat betekent/betekende dat voor jou?  

De doorgeeffrequentie van het boekje ligt op drie weken (rond de kerst/oud-en-nieuw op vier weken). De 
precieze data ontvang je bij de start van het project. Ook de lijst met deelnemers en het adres waar jij 
steeds het boekje mag bezorgen worden dan naar je gemaild. De dag dat jouw boekje op reis gaat, staat 
gepland op: zondag 1 november 2020. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het in het voorjaar bij je 
terug zijn, maar dan gevuld en wel met de bijdragen van de andere deelnemers aan de Round Robin. Om 
nog heel vaak in te bladeren, om nog heel lang van te genieten.  



Round Robin start op zondag 1 november 2020 , aanmelden uiterlijk zondag 25 oktober 2020 via 
onderstaand mailadres.  

 

Digitaal in gesprek: In-zoomen op De Verdieping. 
In De Verdieping (de zaterdagbijlage van dagblad Trouw) valt altijd wel iets te lezen dat “kerkend 
Nederland” op enigerlei wijze raakt. De wekelijkse column van Stijn Fens of enig ander artikel: doorgaans 
bevat De Verdieping ingrediënten genoeg voor een prettig gesprek.   

En dat is dus wat we gaan doen. Maar dan wel: digitaal! Je hoeft er je huis dus niet voor uit (en zorgt zelf 
voor je eigen favoriete koffie of thee).  

Iedere eerste zondagavond van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur kun je vanachter je laptop, tablet of 
telefoon meedoen aan de gedachtewisseling waarbij een interessant artikel als hoofdonderwerp op tafel 
ligt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jezelf aanmelden via onderstaand mailadres. Zaterdag 
ontvang je dan het artikel via de mail plus een link waarmee je op zondagavond (via Zoom) kunt inloggen 
bij de bijeenkomst.  
 
Belangstelling? Het een keertje uitproberen? Deze activiteit vindt voor de eerste maal plaats op 
zondagavond 4 oktober. Aanmelden uiterlijk 2 oktober.  N.B. Deze zoom-bijeenkomsten zijn bedoeld 
als prettig gesprek voor bij de koffie (geen vergadering) en worden wisselend gecoördineerd door een van 
de leden van de werkgroep. 

 

Samen Nouwen lezen 
Haak aan bij het project Samen Nouwenlezen. Iedere deelnemer schaft het boek “365 meditaties van 
Henri Nouwen, voor elke dag van het jaar” aan (ISBN 978 94 0146 009 5) en leest vanaf het 
instapmoment dat je als deelnemer kiest, dagelijks de meditatie van de dag. Laat de woorden hun werk 
doen. En ervaar hoe het is om op dezelfde dag met anderen verbonden te zijn via een inspirerende tekst. 
Een nadere toelichting op dit project is te vinden op onze website. Aanmelden kan vanaf ieder moment 
vanaf nu. 

U ziet het: voorlopig geen fysieke bijeenkomsten binnen het Zondagavond-programma.  De werkgroep 
heeft namelijk besloten om tot nader order geen activiteiten te organiseren waarbij fysieke samenkomst in 
een van de ruimten van ons kerkgebouw noodzakelijk is. Voorlopig geen Preek van de Leek, Pubquiz of 
Night of the Light dus. Het heeft op dit moment teveel haken en ogen. Jammer, maar het is even niet 
anders.  

 

Meer ideeën voor ons Zondagavondprogramma? 
Heb jij ook een leuk idee voor een activiteit waarmee we binnen de H. Nicolaaskerk op alternatieve wijze 
(dus zonder fysieke samenkomst, zolang Corona daarom vraagt) invulling kunnen geven aan onze 
kernwaarden Samen, Inspiratie en Zingeving? Laat het ons weten via ons emailadres. Fijn als je 
meedenkt/meedoet! 

 

De werkgroep Zondagavondprogramma  
(Vragen en aanmelden: vitaliteit.nicolaaskerkodijk@gmail.com; Info: www.nicolaaskerkodijk.nl ) 


