Cantorij
Sinds Pinksteren 1997 is er een cantorij actief in de Hervormde Gemeente van
Berkenwoude. De cantorij is een kerkkoor, bestaande uit enthousiaste gemeenteleden en
een dito dirigent. Een aantal leden had bij de oprichting van de cantorij al jarenlange
koorervaring in onder andere de gemengde zangvereniging 'Vriendschap' te Berkenwoude.
Anderen hadden nog nooit in een koor gezongen, maar pikten de draad snel op. Ook leden
die later toegetreden zijn, hebben snel hun draai weten te vinden. De cantorij is een hechte,
open groep, die nieuwe mensen met open armen ontvangt. Zingen is dubbel bidden, zo
schreef de kerkvader Augustinus (vierde eeuw na Christus) al en in dit opzicht is de cantorij
niet alleen een groep enthousiaste zangers, maar ook een 'bijzondere kring'.
Een aantal keren per jaar wordt de gemeentezang in de eredienst ondersteund door de
medewerking van de cantorij. Dankzij de cantorij klinken er tweede stemmen, acclamaties,
responsies, wisselzangen en andere bekende en onbekende liederen in de dienst. Ook gaat
de cantorij de gemeente voor bij het instuderen van nieuwe liederen. Naast muzikaliteit en
daarin geloofsbeleving is ook gezelligheid een van de pijlers waarop de cantorij staat. De
cantorij is gemotiveerd en dat is weer goed voor die andere pijler: steeds groeiende kwaliteit.
De cantorij komt samen om te repeteren in de consistorie, op donderdagavond van 20.00 tot
21.30 uur (kerk open om 19.45 uur). De repetities staan onder de enthousiaste en
bezielende leiding van de dirigent, Erik van der Does de Bye. Iedereen die mee wil doen, kan
altijd aanschuiven. Bent u bereid om de repetities trouw bij te wonen, maar heeft u geen
ervaring of voorkennis? Dat is geen enkel probleem, u zult niet de eerste zijn die bij de
cantorij heeft leren zingen.
Als u belangstelling heeft om mee te doen met de cantorij, dan kunt u zich melden bij een
van de leden of contact opnemen met de dirigent.
Kinderkring
De Zondagsschool heeft een lange traditie in Berkenwoude. Sinds een aantal jaren draait
deze onder de naam Kinderkring. De kinderkring is net als de zondagsschool bedoeld voor
kinderen van binnen en buiten de kerk om hen in aanraking te brengen met de Bijbel, het
geloof en de traditie van de kerk. De kinderen van de Kinderkring komen bijeen op
zondagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in de ouderenruimte van de Zwaan. Dit gebeurt op
de eerste en derde zondag van de maand. Tijdens de 40 dagentijd en adventperiode is er
wekelijks kinderkring. De kinderkring is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Er
wordt een verhaal verteld, geknutseld en gespeeld. De leiding maakt gebruik van de
methode ‘Kind op Zondag’.
Tijdens de projecten van Pasen en Kerst, komen de kinderen voor de zegen naar de kerk.
De leiding is in handen van Jorina de Vrij en Suzanne Hogendoorn. De data van de
bijeenkomsten worden in het kerkblad vermeld. Voor informatie, het aanmelden van uw
kind of medewerking aan de kinderkring, kunt u een mail sturen naar
jorinadogterom@hotmail.com.
Rondje Jong Volwassen
Het 'Rondje Jong Volwassen' komt ongeveer een keer per 6 weken op zondagavond bij
elkaar. Deelnemers zijn 18 jaar en ouder. We spreken met elkaar over geloof en kerk, over
de wereld en onszelf. Wij allen worden volwassen, ons geloof ook. We bevragen elkaar over
het geloof, over twijfels, over wat ons raakt en over spiritualiteit. De leiding is in handen van
ds. Marielle van Waardenberg, maar de deelnemers bepalen wat van belang is.
De bijeenkomsten worden in de pastorie gehouden en beginnen om 19:30 uur. De data
worden in het kerkblad vermeld. Meer informatie is te verkrijgen bij de predikante.

Op Verhaal komen in Perkouw

In de kring “ Op Verhaal komen in Perkouw “ (voorheen leerhuis-avonden) lezen we
verschillende Bijbelgedeelten die ieder op een eigen manier laten zien hoe hoop zich een
weg baant. Soms zijn dit duistere Bijbelgedeelten en dat kan niet anders. Hoop schittert op
zijn mooist als de situatie vol duisternis en crisis is. Net als in het echte leven. God wriemelt
zijn licht daar doorheen. Het zijn verhalen van hoop omdat God dankzij mensen, maar ook
heel vaak ondanks mensen, toch met zijn licht weet te schijnen. God gaat zijn gang door
deze wereld, al ritselend en wriemelend door al onze goede en bedenkelijke bedoelingen en
handelingen heen.
Bijbelse verhalen gaan over mensen van vlees en bloed, mensen zoals wij, mensen die
geloven, hopen, liefhebben. Per avond zetten wij een geloofsheld centraal waarover wij in
gesprek gaan met elkaar. De avonden zullen in de consistorie worden gehouden op
dinsdagavonden van 20:00 uur tot 21:30 uur. De data van de bijeenkomsten worden in
het kerkblad vermeld.
Christelijke meditatie
Meditatie is een eeuwenoude techniek om de gedachten tot rust te brengen en Gods stem
op te kunnen vangen, een stem van de andere kant, een stem uit je ziel. Een
meditatietechniek die ook door de eerste Christelijke gemeenschappen al werd beoefend.
We mediteren in een wisselende groep en op verschillende manieren. De leidraad van de
meditatie kan een gebed, een korte tekst uit de bijbel (Iectio divina) of een gedachte zijn. Een
van de deelnemers geeft een inleiding bij een kop koffie of thee en leidt daarna de meditatie.
De meditatiegroep komt eens in de maand op dinsdag in de consistorie bijeen. De avond
begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.30 uur. Wij nodigen graag iedereen uit deze avonden
bij te wonen. De data van de bijeenkomsten worden in het kerkblad vermeld. Nadere
informatie is bij Anneke Hogendoorn, Ilonka Cirk, of Helen Frey te verkrijgen.
Inspiratiewandeling
Zo’n vier keer per jaar (rondom de seizoenswisselingen) wordt er een inspiratiewandeling
georganiseerd. Op zaterdagmorgen komen we samen in de kerkzaal. We lezen woorden uit
de Bijbel, zingen een lied, gaan op pad om de gehoorde woorden te overdenken en komen
na een uurtje weer terug in de kerk. Tijdens koffie, thee en koek is er de mogelijkheid om
onze ervaringen met elkaar te delen. De data worden in het kerkblad vermeld.
Belijdenis doen
Belijdenis doen betekent in een feestelijke kerkdienst getuigenis afleggen van je geloof.
Wanneer je gedoopt bent, betekent belijdenis doen: de eigen doop die je vaak als baby hebt
ontvangen, beamen. Het betekent niet, dat je een volmaakt geloof moet hebben, maar wel
dat je verder wil gaan op de weg van het geloof en wil staan in de traditie van het
christendom. Belijdenis doen is een bijzonder en mooi moment (voor jezelf, maar ook voor
de hele gemeente). Op zo'n moment zeg je 'ja' tegen God en word je door handoplegging
gezegend.
Voordat je belijdenis doet, is het wenselijk om na te denken over je geloof en verdieping te
zoeken. Meer informatie is op te vragen bij de predikant of de scriba.

