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                VELDHOVEN 
 
                         
                                 EN 
 
 
STICHTING OECUMENISCHE      
VIERINGEN EINDHOVEN  SOVE 
 
            
 

 

Seizoen 2017-2018 

‘Geworteld aan de bron’ 
 

Jaarthema: 
Driestromenland 

Joden, christenen en moslims – periode 325-929 

 
Opening van het seizoen: 

zondag 8 oktober 2017, 16.00 uur 
Muziekschool Art4U, Bossebaan 60, Veldhoven 

 

‘’Wij zingen de monsters weg’’ (psalm 68 vrij) 
Twintig nieuwe psalmen vrij 

(teksten Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen) 
 

Interactief concert met het  
Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek o.l.v. Antoine Oomen  

 
(entree € 10,00) 



 

In oktober start het veertiende seizoen Leerhuis & Liturgie Brabant en het 
negende seizoen Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE). 
Met Alex van Heusden, als exegeet en judaïcus  verbonden aan 
‘Nieuwe Liefde Leerhuis’ in Amsterdam, worden de onderwerpen van het 
jaarthema maandelijks uitgediept in het leerhuis. 
De liturgische vieringen in Veldhoven en Eindhoven (SOVE) staan in het teken 
van het eraan voorafgaande leerhuis. 
Projectkoor Leerhuis & Liturgie Brabant/SOVE onder leiding van Karel Baken 
zal ook in het nieuwe seizoen weer medewerking verlenen aan de vieringen 
door het zingen van bij het thema passende liederen van Huub Oosterhuis. 
 

Driestromenland 
Joden, christenen en moslims - 325-929 
Drie stromingen in Driestromenland. Ze worden de ‘abrahamitische religies’ 
genoemd omdat ze alle drie claimen, zij het op verschillende manieren, terug 
te gaan op aartsvader Abraham. Eerst was er het Jodendom, in allerlei 
varianten, met een geschiedenis die terug reikt tot zo’n vijf eeuwen ‘voor 
Christus’. Toen werd het christendom geboren. In de eerste vijf eeuwen ‘na 
Christus’ groeide deze aanvankelijk Joodse beweging uit tot een religie van 
niet-Joden, staatsgodsdienst bovendien van het Romeinse wereldrijk. In de 
zevende eeuw verscheen de islam op het wereldtoneel. De drie hebben veel 
gemeenschappelijk, maar in de geschiedenis die zij met elkaar delen, was dat 
lang niet altijd zichtbaar. Er was dialoog en samenwerking, maar ook veel 
onderlinge strijd – en die zet zich hier en daar voort tot op vandaag, in de regel 
omdat er politieke en economische belangen op het spel staan. 

Het jaar 325 markeert het begin van de alliantie die de apostolische 
ekklesia - een aanzienlijke minderheid in het vroege christendom - 
aanging met het Romeins Imperium. In het jaar 929 werd het kalifaat 
van Córdoba gesticht. Islamitisch Córdoba was een bloeitijd voor 
dichters, artsen, filosofen, bouwmeesters en sterrenkundigen. Niet enkel 
voor moslims. Joden en christenen deden volop mee. Zij werden niet 
beschouwd als ‘ongelovigen’, want zij waren, evenals de moslims, ‘mensen 
van het Boek’. En die moet je vol eerbied bejegenen, zelfs raadplegen, zoals in 
de Qur’an staat geschreven. Een geschiedenis als een parabel voor wat 
misschien ooit weer mogelijk is. 

 



 

PROGRAMMA SEIZOEN LEERHUIS&LITURGIE en SOVE 2017-2018 

Zondag 8  oktober: Opening van het nieuwe seizoen met als titel:  

‘’Wij zingen de monsters weg” (psalm 68 vrij) 

 (teksten Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen) zie pag 1 

LEERHUIS 
donderdag  19.00 u 
Immanuelkerk Veldhoven 

VIERING 
VELDHOVEN 
zaterdag 18.30 u 
Immanuelkerk 
Veldhoven 

VIERING SOVE 
zaterdag 18.30 u 
Ontmoetingskerk 
Eindhoven  

--- 28 oktober 
Bettine Siertsema 

4 november  
Margreet 
Spoelstra 

9 november  
De keizer en zijn God 
Nicaea in het jaar 325 

25 november 
Paul Clement 

2 december 
Bert Jan van 
Haarlem 

 7 december 
Van Thora naar Talmoed 
Soera in het jaar 372 

23 december 
Alex van Heusden 

6  januari 
Hans Slooff 

11 januari  
Een verhaal van twee 
steden 
Hippo Regius in het jaar 426 

27 januari  
Franck Ploum 

3 februari 
Huub 
Schumacher 

8 februari 
Waarlijk God en waarlijk 
mens 
Chalcedon in het jaar 451 

24 februari  
Paul Clement 
   

3 maart 
Tineke Werner 

8 maart 
Drie heilige boeken 
Mekka in het jaar 610 

24 maart 
Wiesje Verkooijen 

7 april 
Wil van Egmond 

12 april  
Huis van de Wijsheid 
Bagdad in het jaar 830 

28  april 
Alex van Heusden 

5  mei  
Johan Beks 
 

17 mei Dorpshuis D’n Bond 
De moskee en de 
palmboom 
Córdoba in het jaar 929 

26 mei 
Alex van Heusden 

2 juni  
Theo Menting 
 

 



 

Kosten leerhuis: contante betaling € 10,00 per avond. 
Voor het hele seizoen: een totaalbedrag van € 70,00 over te maken op 
bankrekening NL60INGB 000 69 30 463 t.n.v. Stichting Sint-Maarten 
Veldhoven. 
 
Giften voor Leerhuis & Liturgie Brabant zijn zeer welkom op  
bankrekening NL 60 INGB 000 69 30 463 t.n.v. Stichting Sint-Maarten 
Veldhoven. 
Giften voor SOVE kunnen overgemaakt worden naar bankrekening 
NL 06 RABO 015 70 70 204 t.n.v. Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven. 
Beide stichtingen hebben een ANBI-status. 
 

Heeft u uw e-mailadres aan ons doorgegeven?   
Alle informatie en de teksten voor de leerhuisavonden worden per 
mail verzonden. 
 
Info Leerhuis & Liturgie Brabant: www.leerhuisenliturgiebrabant.dse.nl 

Het e-mailadres voor L&L is: wiesje.verkooijen@gmail.com 
Wiesje Verkooijen, tel. 040-2549616. 
 
Info SOVE: www.sove.dse.nl  
Het e-mailadres voor SOVE is: sove@dse.nl 
Aya en Kees Minderhoud,  tel. 040-244 40 78 
 
Projectkoor: Marjon Starrowsky,  
klstarrowsky@onsbrabantnet.nl; tel. 040-254 34 53 
 
Locaties: 
Immanuëlkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven 
(leerhuis en vieringen Leerhuis & Liturgie Brabant) 
Vanuit Eindhoven bereikbaar met buslijn 15,halte Burg. Van Hoofflaan. 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan  3, 5613 BS Eindhoven (SOVE) 
Vanaf station Eindhoven bereikbaar met buslijn 6, richting Nuenen-Oost,  
Halte remise Hermes. 
 
NB. De leerhuisavond van 17 mei vindt plaats in Dorpshuis D´n Bond, 
Rapportstraat 29, 5504 BN Veldhoven. 


