Feest van de Geest
Zoetermeer

“Feest van de Geest”
Geest van Vrijheid / Vrijheid van Geest
Beeldende Kunst en Monumentale
Kerkarchitectuur in Zoetermeer

5-8 mei
&
13-16 mei
2016

Bekijk de op het Pinksterfeest
geïnspireerde eigentijdse kunst.
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De Ouderenbus
Tijdens het Feest van de Geest
op zaterdag 7 en 14 mei 2016,
heeft de ouderenbus (lijn 65 en 66)
een speciale dienstregeling.		
			
Deze is te downloaden op de website:
www.feestvandegeestzoetermeer.nl
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Feest van de Geest 2016
Het Feest van de Geest wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Het
landelijke kerk- en kunstevenement, dat één keer in de twee jaar wordt georga
niseerd, is in 2016 weer groter geworden. Dit jaar doen 104 kerken en meer dan
160 kunstenaars mee in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht
en Zuid-Holland. Bij de eerste keer, in 2002, waren het 7 kerken en
7 kunstenaars. In de provincies zijn nu acht zelfstandige clusters gevormd
die samen met vele vrijwilligers de organisatie op zich hebben genomen.
Dit jaar is het thema

Vrijheid van Geest, Geest van Vrijheid
Doel van het project is
Een inspirerend evenement te zijn waarbij gemeenten, kunstenaars,
predikanten, vrijwilligers en gemeenteleden betrokken zijn. Beeldende
kunstenaars gaan vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een
verbinding maken met Hedendaagse Kunst. Daarmee door integratie van
Beeld, Woord, Klank en Monumentale Architectuur dit feest bij het publiek
tot de verbeelding te laten spreken.
In dit boekje vind u o.a. de kerken en de kunstenaars. In sommige kerken
vinden kunstvespers, concerten en andere activiteiten plaats. Raadpleeg ook
feestvandegeestzoetermeer.nl

De kunstenaars
De deelnemers aan het Feest van de Geest zijn professioneel werkende
beeldend kunstenaars. Zij zijn meerdere dagdelen aanwezig om met de
bezoekers in gesprek te gaan.
Wij wensen u veel plezier bij het bezoeken van de kerken en het bekijken van
de kunstwerken.
Namens de Stichting Feest van de Geest
Ds. Henk van Veldhuizen, voorzitter
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Geest van Vrijheid – Vrijheid van Geest
2016. Een jaar met grote bewegingen in de samenleving. Vluchtelingenstromen
komen op gang, de scheiding tussen arm en rijk wordt steeds groter. We
leven op een grensvlak in de tijd. Wat duidelijk is, is dat we in een heel nieuwe
samenleving zullen komen. Dat geeft vanzelfsprekend onzekerheid en dreiging.

Kansen
De vraag is of de kostbare Geest van Vrijheid zal blijven, of dat we in een
tijd terecht zullen komen waarin de Vrijheid van Geest bedreigd zal worden.
Dat is een Geest die mensen van welke komaf welkom heet. Dat is een Geest
die vrij is zonder angst voor het onbekende. Er liggen – in die Geest – veel
kansen voor de veelkleurigheid waarin mensen in alle vrijheid kunnen leven.
In het Pinksterverhaal dat 2000 jaar geleden geschreven werd – en dat
opnieuw zal klinken in de dagen van het Feest van de Geest – verstaan
mensen elkaar in elkaars taal. Ze leren te luisteren naar wat hen beweegt.
Er wordt geschreven dat met die beweging het om Gods Geest gaat.
Dat geeft hoop en inspiratie.

Welkom!
Het Feest van de Geest anno 2016 sluit aan bij deze indringende vragen.
Negen kerken en De Watertoren nodigen u uit om u te laten inspireren door
kunstenaars om iets van deze Geest van Vrijheid te mogen ervaren.
Met de 27 kunstenaars – schilders, beeldhouwers, grafisch ontwerpers en
dichters – hopen wij op deze manier de Vrijheid van Geest als feest te mogen
vieren en zo opnieuw geïnspireerd te mogen geloven in de Vrijheid van Geest.
U bent van harte uitgenodigd om dit feest mee te beleven van 3 t/m 16 mei.
Van harte welkom!
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Poëzie bij het Feest van de Geest 2016
Dit jaar doen ook verschillende dichters mee aan het Feest van de Geest.
Zij schrijven ieder een speciaal gedicht naar aanleiding van het thema Geest
van Vrijheid – Vrijheid van Geest. Deze inspirerende bijdragen worden op
posters tentoongesteld in de deelnemende kerken, zodat iedere bezoeker de
gedichten in alle rust kan lezen.

Gedichtenmiddag op 7 mei
En verder is er een speciale gedichtenmiddag op zaterdagmiddag 7 mei in de
Oude Kerk. Op twee momenten (vanaf 14.00 uur en vanaf 16.00 uur) zullen de
dichters – omlijst door muzikale bijdragen – uit hun werk voordragen.

Korenfestival op 14 mei
Ook bent u van harte uitgenodigd voor het korenfestival op 14 mei, aanvang
14.00 uur, in het Apostolisch Genootschap, Stadhoudersring 782. Een groots
feest met vele koren zullen de dag voor Pinksteren het feest afsluiten.
U allen van harte welkom!
Namens het Feest van de Geest Zoetermeer,
Sjon Donkers en Dick Sonneveld

Opening 3 mei
Op dinsdagavond 3 mei zal in de Pelgrimskerk
het Feest van de Geest geopend worden.
De officiële opening zal verricht worden door
locoburgemeester mw. M.E. van Leeuwen.
Daarnaast zal er muziek klinken, zullen dichters
optreden en is er een overzichtstentoonstelling
van werken van de deelnemende kunstenaars.
De openingsbijeenkomst is om 20.00 uur.
Er is inloop mogelijk vanaf 19.45 uur.
Vanzelfsprekend zal er na afloop een hapje
en drankje zijn om elkaar te ontmoeten.
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Ronald de Jong
Okanhout 9
2719 KV Zoetermeer
info@ronalddejong.com
www.rdejong.exto.nl

Adventskerk
Julianalaan 3
De Adventskerk
(sinds 2006 gemeentelijk
monument) werd in 1955
gebouwd. Architect van de
Adventskerk is de heer
A. van Eck uit Voorburg.
De kerk is gebouwd in de
traditionele stijl van de
Delftse School.

José Koebrugge
Atelier de Baztille
Rokkeveenseweg 46c
2712 XL Zoetermeer
(06) 106 786 49
info@josekoebrugge.nl
www.josekoebrugge.nl
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Sylvia Essenberg
Berliozrode 28
2717 AT Zoetermeer
(06) 101 253 69
sylviaessenberg@gmail.com
www.sylviaessenberg.nl

Ellen Vermeulen
Natuursteenlaan 93
2719 TB Zoetermeer
(06) 194 316 88/(079) 361 94 93
ellenvermeulen@kpnmail.nl
www.vermeulen.exto.nl

Apostolisch
Genootschap
Stadhoudersring 782
De gemeenschap
Zoetermeer bestaat
sinds 1910, plaats van
samenkomst dateert
uit 1973 en is in 2007
gerenoveerd.

Marian van Zomerenvan Heesewijk
Tintlaan 96
2719 AL Zoetermeer
(079) 361 53 55
marian.van.zomeren@gmail.com
www.marianvanzomerenvanheesewijk.nl
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Joop van Leeuwen
Hazerswoude - dorp
(06) 215 230 73
vanleeuwenart@gmail.com
dutchartworldwide.blogspot.nl

Genesareth
Monnikenbos 10
Kerkje dat laat zien dat
eenvoudige vormen
kunnen leiden tot een zeer
compleet Godshuis (RK).

Watertoren
Zoetermeer

De watertoren in Zoetermeer
is ontworpen door architect
C. Visser uit Delft en is gebouwd
in 1927-1928 voor de Stichting
Drinkwaterleiding De Tien
Gemeenten.

Nora van Klingeren
Houthavenkade 15a
1014 ZB Amsterdam
(06) 546 179 14
nora@vanklingeren.nl
www.noravanklingeren.nl
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Matthijs van Amsterdam
(06) 114 063 31
mlc.amsterdam@gmail.com
facebook.com/matthijs.vanamsterdam

‘t Kompas
Piet Heinplein 13
Kerk uit 1955 wordt
tegenwoordig gebruikt
door de Gereformeerde
Kerk (vrijgemaakt).

Ricardo Bouman
Shetland 96
2721 HE Zoetermeer
(06) 241 761 44
info@desenho.eu
www.desenho.nl
www.eyecatcheraandemuur.nl
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Lysanne
van den Hoeven
Kummelweg 11, Zwolle
(06) 232 618 54
www.lysannevandenhoeven.com
mail@lysannevandenhoeven.com

De Oase
Kerkenbos 8
In de kerkzaal bevinden
zich 35 glas-inloodramen,
voorstellend de tocht
van Israël door de woestijn.

Hilde Oosterhuis
Vechtstraat 89 D
8021 AV Zwolle
(06) 151 330 45
hildexoosterhuis@gmail.com
www.hildeoosterhuis.com

Marina Potter
Dorpsstraat 99a
2712 AE Zoetermeer
(06) 439 639 94
artirien@gmail.com
www.marinapotter.nl
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Lucy de Kruijf
Beelaertspark 6
2731 AE Benthuizen
(079) 342 07 54
lucydekruijf@gmail.com

Anneke Otten
Kadelaan 105
2725 BD Zoetermeer
(079) 341 66 08
info@kleurjeleven.nu
www.kleurjeleven.nu

De Oude Kerk
Dorpsstraat 59
Rijksmonument uit 1787
opgeluisterd door rijk
meubilair en Lohman
orgel.
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Heleen de Lange
Toscaschouw 23
2726 JJ Zoetermeer
(079) 360 31 39
berichten@atelierheleen.nl
www.atelierheleen.nl

Pelgrimskerk
1e Stationsstraat 86
De Pelgrimskerk (1932)
is een van de weinige
plooijkerken die er nog
zijn in Nederland.

Elly Prins
Renzo Pianolijn 17 & 19
2728 AD Zoetermeer
info@machinequilting.nl
elly.prins@ziggo.nl
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Trudy Bersma
2e stationsstraat 272
2718 AC Zoetermeer
(079) 361 16 08
trudy.b@kpnplanet.nl
www.trudy-b.nl

Fieke Hordijk
Atelieradres: Londenstraat 290
2711 DK Zoetermeer
(06) 207 933 83
fhordijk@gmail.com
www.fiekehordijk.nl

De Regenboog
Nathaliegang 263
Modern multifunctioneel
kerkelijk centrum uit
1998 in nieuwe wijk.

Jacques Ruiter
Shakespearezijde 22
2725 NN Zoetermeer
(06) 100 585 16
(079) 889 04 44
jcgm.ruiter@ziggo.nl
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Xander Breumelhof
Azobehout 24
2719 MN Zoetermeer
(079) 351 46 51
(06) 50 222 197
Xander@Breumelhof.nl

De Wijngaard
Moeder Teresasingel 100
Kerk (RK) uit 1992, waarin
katholieken en baptisten
gezamenlijk kerken.

Xandra Lapperre
Juweellaan 48
2719 BG Zoetermeer
(06) 402 922 97
info@xandralapperre.nl
www.xandralapperre.nl
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Pinksterlied voor de kerken
Kleurrijk Vuur, verrast ontstoken
opent mensen naar elkaar,
vuurt hen aan één taal te spreken,
als een vlammend feestgebaar
Geestkracht, tastbaar in de ruimte,
wakkert hoopvol mensen aan
om als lichtende evenbeelden
met elkaar op weg te gaan
Wind waait op in Vergezichten,
zet het oude op z’n kop,
zoekt verlangend naar verbeelding,
warmt de wereld vrolijk op
Zingend daalt een gloed van vogels
onverwacht op hoofden neer
schudden kleuren uit hun vleugels
delen vreugde, keer op keer
Door Gods Adem aangewakkerd,
breidt zich als een lopend Vuur,
enthousiasme uit in mensen
als een nieuw groot avontuur
Vuur zet mensen in beweging
spreekt in ons Verlangen aan
nooit meer zal het smeulend doven
Liefde draagt bezield bestaan
Tekst: Sjon Donkers, Zoetermeer
Melodie: Alle menschen werden Brüder (Ode an die Freude)
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Snuffelmarkt

