Balkbrug, februari 2022

Geachte leden van de kerkenraad,
Ten behoeve van de plaatselijke PKN-gemeenten heeft de Classicale Kerk en Israël
Werkgroep Overijssel-Flevoland een reizende tentoonstelling gemaakt. Met behulp
van deze tentoonstelling hopen wij het Kerk & Israël-werk van de Protestantse Kerk in
Nederland onder de aandacht van de plaatselijke gemeenten te kunnen brengen.
Eind 2017 begonnen we met het maandelijks exposeren van de tentoonstelling in tal
van kerkelijke gemeenten. Vanwege de corona pandemie moesten we daarmee in
maart 2020 stoppen. Maar inmiddels durven we het weer aan plannen te maken voor
nieuwe exposities.
Wat voor tentoonstelling is het?
'Al waren onze monden vol van zang' is een tentoonstelling van twaalf meditatieve
afbeeldingen uit het toenmalige magazine Kerk & Israël Onderweg (tegenwoordig 'Op
weg. Ontmoeting met het Jodendom' geheten). Dit magazine wordt uitgegeven door
de Protestantse Kerk in Nederland en verschijnt viermaal per jaar. De middenpagina
van het blad bestaat uit een fotocompositie waarin
een gedicht is geplaatst. De twaalf composities
samen vormen een verhaal waarin de bezoeker van
de tentoonstelling zijn of haar eigen levensverhaal
kan teruglezen. De gedichten zijn oorspronkelijk
geschreven in het Hebreeuws, zijn in Nederlands
vertaald.

Wat wij de plaatselijke kerken bieden
Omdat wij graag in gesprek willen komen met de plaatselijke gemeente(leden) zelf,
bieden wij u méér dan de tentoonstelling alleen. Ons aanbod bestaat uit drieën:
1. De tentoonstelling zelf, bestaande uit 12 afbeeldingen van 60 x 40 cm, kan
voor drie weken gehuurd worden. Kosten: € 50,- over te maken op de
rekening van penningmeester K&IO Ad de Hoop: IBAN NL 43 ABNA 0247
247 839 o.v.v. tentoonstelling.

2. Tijdens de duur van de expositie verzorgen wij het inhoudelijke gedeelte
van een informatie-avond over het Kerk & Israël werk van de PKN, terwijl
aan het einde van de avond een kijkje geboden wordt in de keuken van de
redactie van het magazine 'Kerk & Israël Onderweg'. Kosten: reisvergoeding
voor de gastspreker + de onkosten voor het eventueel huren van een zesof achttal panelen.
3. Ook zijn wij graag bereid om – zo mogelijk – tijdens één van de zondagen in
de periode dat de tentoonstelling bij u in de kerk staat opgesteld, in een
ochtenddienst voor te gaan. Het spreekt vanzelf dat het in deze reguliere
kerkdienst ook over de verhouding van kerk en Israël gaat. Kosten:
preekvergoeding volgens PKN-afspraken.
Naast de 12 fotocomposities leveren wij 100 flyers om aan bezoekers uit te delen.
Ook krijgt u digitaal een A4 poster waarop u uw eigen adresgegevens en
openingstijden kunt vermelden.
Van harte hoop ik dat u van ons aanbod gebruik zult maken. U kunt daarvoor contact
opnemen met:
Remko Veldman
Oud Avereest 18
7707 PN
Balkbrug
ds.veldman@pg-oudavereestbalkbrug.nl
tel. 0523-723188

Ad de Hoop
Marimba 18,
8265 RK
Kampen.
adehoop11@hetnet.nl

