
Eglise Réformée Néerlandaise Paris

NAJAARSPROGRAMMA 2022

Vervolg MOZAÏEK AVONDEN

Donderdag 3 November
58 rue Madame, 75006 Parijs
19u30

Thema : Yoga omlijst door minimal 
music o.l.v Sifra Schaeffer

Donderdag 17 November
58 rue Madame, 75006 Parijs
19u45

Thema : Beeld en Poëzie o.l.v Ruth van der Waall

Donderdag 1 December
58 rue Madame, 75006 Parijs
19u30

Thema : theatervoorstelling met Kees Posthumus
Verhalen van donker en licht Advent is de tijd van
verwachting. In het donker wenkt een perspectief: het licht
is op komst. Bijbelverhalen vertellen er over. Ook andere
tradities kennen lichtverhalen, die raken aan de Bijbelse
verhalen.Kees vertelt de verhalen ‘vroom en vrolijk’
opnieuw, met een twist, met een actuele spits, met
een onverwacht inzicht.

LITERATUUR KRING:
Per keer wordt een boek uit de Nederlandse literatuur uitgekozen door de groep. De 
bijeenkomsten zijn afwisselend per Zoom of bij iemand thuis. 

Zaterdag 1 Oktober
Bij Jenny Overbeek

Info bij Froukje Wiersma Depreux
(06.74.25.62.40)

Iedere zondag is er om 9h45 een viering van de ERN Paris. 
Soms is dit een viering in de kerk op 172 Boulevard Auriol, 75013 Parijs, soms is het een online 
viering. Actuele informatie over de kerkdiensten vindt u op de website: www.ernparis.fr

Contact: Predikante Ruth Van Der Waall – ern.paris@gmail.com

http://www.ernparis.fr/
mailto:ern.paris@gmail.com


De tafel is een centrale plek in huis, zeker in Frankrijk. Aan tafel
breng je veel tijd door. Je zou kunnen zeggen: Aan tafel gebeurt
het, hieraan praat je, eet je, drink je een aperitief, lees je de krant,
schrijf je… Aan tafel vinden ontmoetingen plaats.
Vooral ook als je samen eten schept dit verbondenheid. Het voedt
niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar
in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere
ogen zien. Evenals zal er ruimte gecreëerd worden voor andere
vormen van expressie. We hopen u/jou vaak aan één of andere
tafel te ontmoeten!

TER INTRODUCTIE: AAN TAFEL / A TABLE

KRING PARIJS:
Kring Parijs richt zich op bijbels-theologische onderwerpen of er wordt een boek besproken met 
raakvlakken op het gebied van filosofie, bijbel, spiritualiteit.

Zondag 2 Oktober
Koffiezaal Kerk
11u – 12u30

Thema: Hemel en aarde
‘Hemel en aarde’worden vaak in één adem bij elkaar genoemd.
Waartoe zijn de hemel en aarde geschapen? En welke speelruimte
heeft de mens op de aarde onder de hemel? Resoneert er iets
tussen hemel en aarde, of zijn ze van elkaar gescheiden? En hoe
zit het met ‘als je dood bent, ga je naar de hemel?’

Maandag 31 Oktober
Via « Zoom » 
20u30

Thema: Tobit
Korte uitleg over deutero-canonieke
boeken en vervolgens lezen we samen
het verhaal van Tobit ( een deutero-
canoniek boek)

Zondag 4 December
Koffiezaal Kerk
11u – 12u30

Thema : Emoties in de Bijbel

MOZAÏEK AVONDEN
Sinds november 2021 is er binnen de ERN het project Mozaïek, staande voor veelkleurigheid en
veelvormigheid. Naast vieringen op zondag een doordeweeks moment, een halte, waarbij ruimte
gecreëerd wordt voor ontmoeting, reflectie en inspiratie. Aan de hand van drie woorden, elk
beginnend met een r, proberen we op de 1e en 3e donderdagavond van de maand een activiteit
te organiseren. Als eerste is er de r van rencontre: de ontmoeting. Bijvoorbeeld rond een
kunstwerk, een boek, een film. Als tweede respiration: het op adem komen. Denk aan yoga, een
avondwandeling met zin of een meditatief uur rond muziek. Als derde réflexion: rond een
filosofisch en/of theologisch thema.

Donderdag 15 September
58 rue Madame, 75006 Parijs
19u30

Thema  : Stappen met Ruth  
Wandelen met zin. (kom op gemakkelijke schoenen) Daarna
gelegenheid om een drankje te drinken . ( bij regen een
alternatief programma)

Donderdag 29 September
58 rue Madame, 75006 Parijs
19u30

Thema : Film ter sprake “Tous les matins du monde” van 
Alain Corneau
Samen kijken we naar deze film en na afloop wisselen we
met elkaar van gedachten onder het genot van een drankje.

Donderdag 6 Oktober
58 rue Madame, 75006 Parijs
19u45

Thema : lezing in woord en beeld door Parijs-
kenner Ferry van der Vliet
‘Versteend, verdriet. Frankrijk en de dood’
Al sinds 2011 schrijft Ferry van der Vliet, lid
Atelier Néerlandais Paris, over Parijs. Zijn
weblog Paris FvdV, heeft meer dan 1 miljoen
volgers en is driemaal genomineerd voor de
‘Paris Golden Blog Awards’.
Ferry van der Vliet zal een aantal van zijn
boeken meenemen
die u kunt kopen (€22,50).

Donderdag 20 Oktober
58 rue Madame, 75006 Parijs
19u30

Thema : lezing in woord en beeld door Willemien de
Vlieger-Moll : de schilder Isaak Israëls en Parijs
Willemien de Vlieger-Moll is expert op schilderijen van
rondom 1900. Op basis van kennis en ervaring verricht zij
kunsthistorisch onderzoek, verschijnen er regelmatig
publicaties van haar hand en maakt zij tentoonstellingen.


