
DOELGROEP 
Volwassenen uit de dorpen en/of leden van de geloofsgemeenschappen of 
van een van de protestante kerken in Wijchen en omgeving. 
 
 
DOEL 
We ontmoeten elkaar rondom ieders dagelijkse werk en leven. In het hier 
en nu mogen we elkaar verhalen vertellen, over vroeger en over straks. 
We stellen ons de vraag welke levensgeschiedenis we – persoonlijk – met 
ons meedragen, en welke toekomst dat oproept: voor onszelf en voor ons 
dorp. En we vragen ons – persoonlijk – af waar we onze voeding vandaan 
halen: misschien kan de God die we belijden een gezicht krijgen? 
 
 
ORGANISATIE 
Voor inlichtingen over deze gesprekskring kunt u zich wenden tot 
pastoraal werker Jack Steeghs: 
Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl 
06-26989411 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESPREKSKRING 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: 1e kring:  

De eerste kring start op maandag 26 september 
2022; de overige drie avonden spreken we aan het 
eind van de eerste avond met elkaar af 

 
 2e kring:  

De tweede kring start op maandag 23 januari 
2023;  
de overige drie avonden spreken we aan het eind 
van de eerste avond met elkaar af 

 
 Tijd:  19.30 – 21.30 uur 
 
             Plaats:  Bij voorkeur bij een deelnemer aan huis 

Allen die zich opgeven krijgen bericht of de kring doorgaat en 
waar de eerste bijeenkomst gehouden gaat worden. 
 

 Kosten: Geen 
 
 Deelnemers: Maximaal 8 deelnemers  
 

Organisatie:   Deze gesprekskring Grond van Leven wordt u 
aangeboden door pastoraal werker Jack Steeghs 
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     VERHALEN 
     Je woont je hele leven al in hetzelfde dorp. Het is je geboortegrond. Je 
     hebt er heel wat meegemaakt.  
     Je bent al weer een hele tijd geleden komen wonen waar je nu woont.  
     Het is niet je geboortegrond. Maar je voelt je er wel mee verbonden. 
Het  
     is een deel van je leven geworden.  
     Je komt uit een andere streek van het land. Je bent pas hier naar toe  
     gekomen. Je kent er nog maar weinig mensen. Maar de plek bevalt je. 
     Je woont in de kern. Je buren wonen vlak naast je. Misschien ken je ze.  
     Misschien ook niet. 
     Je woont in het buitengebied. Je buren wonen wat verder weg. Je kent 
ze  
     al jaren. Of ze zijn er net komen wonen. Ze zijn nog nieuw voor je. 
 
     Mensen, vlak bij elkaar, vol met verhalen. Verhalen over de eigen grond,  
     het eigen bestaan. Verhalen maken ons duidelijk in welke Grond van  
     Leven we aarden: boeiend om van elkaar te horen. Boeiend om aan  
     elkaar te vertellen en om over na te denken. Verhalen als wegwijzers:  
     over toen, over nu en over morgen, wie weet...  
 
 
 

GESPREKSKRING 
De gesprekskring Grond van Leven bestaat uit vier avonden.  

  
 

PROGRAMMA 
 

1. Geboortegrond 
Verhalen uit onze geboortegrond. 
Wie zijn we en waar komen we vandaan? 

 
2. Grondwaarden 

Met welke waarden  
werden/worden we grootgebracht? 
Wat betekenen die waarden? 

 
3. Grond die we delen 
      We vertellen elkaar verhalen over de grond die we  
      delen; op het platteland, in het dorp, in de stad.  
      Hoe gaat het daar aan toe?  
      En wat nemen we mee naar de toekomst? 
 
4. De humuslaag in onze grond 

Licht in onze verhalen iets op van de God die we belijden?  
Wie is die God?  
En krijgt die God een gezicht? 

 
 
 


	ORGANISATIE

