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We hebben in Eck en Wiel een drukke jaar gehad, met vele Nederlandse en buitenlandse gasten. Alhoewel we
nog meer gasten in Utrecht zouden willen hebben, zijn we tevreden met de kwaliteit van onze avonden in de
stad, en we willen experimenten met publiciteit om te zien of we meer bezoekers kunnen krijgen.
Overzicht van het programma van 2013:
UTRECHT:
LEZINGAVONDEN 2013
De erfenis van Francis Schaeffer
Francis Schaeffer (1910-1984) was zelf pas in zijn studietijd tot geloof gekomen en had een groot vermogen om
wat hij noemde het ‘intellectuele klimaat’ van de 20e eeuw te verstaan. Vandaag niet minder actueel dan vijftig
jaar geleden. Wij nemen motieven uit zijn werk en laten het licht daarvan schijnen als een vuurtoren, ook over
onze tijd. Op dinsdagavonden om 20.00 uur.
8 januari

22 januari

5 februari

5 maart
19 maart
2 april

‘The Mark of the Christian’: waar zijn gelovigen om
bekend? Is er een samenhand tussen waarheid en
liefde? Robb Ludwick
Concert! In het kader van Schaeffer’s ‘The Bible
and Art’ laat de Canadese singer-songwriter
Alana Levandoski haar originele muziek horen.
‘Taking the roof off’: Christelijke apologetiek.
Gaat het om een aanval, een verdediging of
gewoon duidelijkheid? Henk Reitsema
‘True Spirituality’ (deel 1): de basis. Het geloof gaat
om het mens zijn. Robb Ludwick
‘True Spirituality’ (deel 2): de praktijk. Wat betekent
levensheiliging ‘in Christus’? Christa Ludwick
‘Ideas have consequences’: 160 miljoen meisjes
zoek. Een niet te overzien catasrofe als gevolg
van selectieve abortus in Azië. Henk Reitsema

In het najaar willen we thema thema’s wat breder uitpakken met onze lezingavonden. Eerst het onderwerp
community. Van een aantal verschillende invalshoeken zullen de lusten en lasten van leven in gemeenschap
bespreken. Als tweede de relatie tussen het geloof en de werkelijkheid. Hoe mogen we dit zien, horen,
begrijpen en voelen? Op dinsdagavond om 20.00 uur.
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november

26 november
3 december

‘Gemeenschap en groei. Wim Rietkerk
Community en comfort-zones. Christa Ludwick
De netwerk generatie: een oude worsteling in een nieuwe
jas. Robb Ludwick
Privacy: de moderne paradox. Henk Reitsema
Van een werkelijkheid achter deze wereld weet ik niets
(n.a.v. C. ter Lindens ‘Wat doe ik hier in Godsnaam’).
Wim Rietkerk
‘Het verhaal’: voordelen en valkuilen. Robb Ludwick
Moet religie zich terugtrekken uit de openbare ruimte?
(N.a.v. Charles Taylor’s A secular age). Henk Reitsema

FILMAVONDEN 2013
We gaan ook een aantal films bespreken. We beginnen met koffie en een inleiding. Na de film houden we een
gezamenlijk gesprek: wat deed de film met je? Wat vond je mooi, irritant, inspirerend, deprimerend, belangrijk,
sprookjesachtig? Wat heeft deze ervaring te maken met een bijbelse visie op het leven? Geen reservering nodig,
kom gewoon meedoen. En voel je vrij om na het gesprek te blijven hangen voor chippies en wat fris! Op
vrijdagavonden om 19.30 uur.

18 januari
1 februari
15 februari
8 maart
22 maart
5 april
6 september
20 september
4 oktober
1 november
15 november
29 november

Monsieur Lazahr (P. Falardeau, 2011)
Intouchables (Nakache/Toledano, 2011)
5 Broken Cameras (Burnat/Davidi, 2012)
Moonrise Kingdom (W. Anderson, 2012)
Dans la maison (F. Ozon, 2012)
Okuribito (‘Departures’) (Y. Takita, 2008)
Roman Holiday (W. Wyler, 1953).
Gnade (M. Glasner, 2013).
To Rome with Love (W. Allen, 2012).
Before Sunrise (R. Linklater, 1995).
Before Sunset (R. Linklater, 2004).
Before Midnight (R. Linklater, 2013).

Adres lezingavonden en filmavonden:
Kromme Nieuwegracht 90, 3512 HM, Utrecht

ECK EN WIEL
L'ABRI STUDIEGEMEENSCHAP
Open van 7 januari - 8 april
Themaweekenden: Verborgen schatten
De vraag naar wijsheid… soms heeft het met iets te maken wat helemaal nieuw is, soms leidt het tot een
hernieuwde ontdekking van wat we vergeten zijn en soms leidt het tot een nieuwe toepassing. In deze serie van
weekenden zoeken we naar verborgen schatten van wijsheid en zetten we ze opnieuw in het spotlicht: het
gedachtegoed van Schaeffer voor de dagelijkse werkelijkheid van het geloof, oude inzichten in het omgaan met
familieproblematiek, en herinneringen van Henri Nouwen als inkleuring van ons paasweekend. Iedereen is
welkom!
25 – 27 januari
De erfenis van Francis Schaeffer
Francis Schaeffer (1910-1984) was zelf pas in zijn studietijd tot geloof gekomen en had een groot vermogen om
wat hij noemde het ‘intellectuele klimaat’ van de 20e eeuw te verstaan. Vandaag niet minder actueel dan vijftig
jaar geleden. Wij nemen motieven uit zijn werk en laten het licht daarvan schijnen als een vuurtoren, ook over
onze tijd.
vrijdag:
20.00 ‘The Mark of the Christian’? Waar zijn
gelovigen om bekend? Robb Ludwick
zaterdag:
11.00 ‘True Spirituality’: de raadsel van het heil
Christa Ludwick-Rietkerk
15.00 ‘Geef mij wijsheid.’
Wim Rietkerk
20.00 filmdiscussie
zondag:
10.30 dienst olv Henk Reitsema
22 – 24 februari
Gebroken verhoudingen
Problemen in het geloof hebben al te vaak diepe wortels in slechte ervaringen in het verleden. Boodschappen
die we thuis krijgen staan regelmatig in de weg van de bevrijdende waarheid van Gods openbaring. Hoe kunnen
we hiermee omgaan?
vrijdag:
20.00 Manipulatieve relaties: verborgen eisen
Christa Ludwick-Rietkerk
zaterdag:
11.00 De zonden van de vaders ...
Robb Ludwick
15.00 Familile verleden: waar ben ik mezelf
kwijtgeraakt? Henk Reitsema
20.00 filmdiscussie
zondag: 10.30 dienst olv Wim Rietkerk

8 – 10 maart
Werkweekend
Handen uit de mouwen steken en meewerken! We gaan dit weekend aan de slag in het bos, in de tuin en in
onze huizen. Er zijn geen kosten aan dit weekend verbonden, maar we gaan wel gebruik van je maken!
vrijdag
20.00 Bijbelstudie. Beryl Gibbins
zaterdag
9.00
werk!
zondag
10.30 Dienst o.l.v. Robb Ludwick
29 – 31 maart
Paasweekend
De kracht van Henri Nouwen (1920-1995) ligt niet zozeer in de intellectuele oriëntatie, maar wel in het heel
gevoelig omgaan met gebrokenheid. Heel passend voor een invulling van ons paasweekend, naast momenten
van viering en reflectie.
vrijdag:
20.00 Seder: symbolische maaltijd
olv Robb Ludwick
zaterdag:
11.00 ‘Reaching Out’: Nouwens geheim
Robb Ludwick
15.00 Een muzicale reis door de tijd: de paasthematiek in de westerse muziekgeschiedenis
Henk Reitsema
20.00 filmdiscussie
zondag:
10.30 dienst olv Wim Rietkerk

L’ABRI STUDIEGEMEENSCHAP
Open van 13 mei tot 5 augustus
Themaweekenden: Beyond Identity...
Voor degenen die l’Abri al goed kennen is Beyond Identity een bekende titel: het boek van Dick Keyes is een
van de meest gelezen in onze bibiotheek (ook in het Nederlands vertaald als Achter je identiteit komen). Van
verschillende invalshoeken bekijkt Keyes hoe we vandaag vaak ons besef van onze identiteit kwijt zijn, maar ook
hoe we het terug kunnen vinden in de bijbelse waarheden van beelddragerschap en verlossing.
In deze zomertermijn gaan we ook verschillende aspecten van identiteitsvragen bekijken: van levensplanning,
‘comfort-zones’ en persoonlijke ‘dieet’ tot kwesties van hoe we op Gods woord kunnen vertrouwen en hoe
we onszelf erkennen in de populaire films van dit moment. Iedereen is welkom! En let op: in de zomer kunnen
de weekenden snel vol geboekt worden!
24 – 26 mei
Spreekt de bijbel voor zich?
Steeds minder mensen lezen de bijbel en steeds meer mensen hebben er twijfelvragen over. Wat zou de basis
moeten zijn voor het vertrouwen dat de bijbel het woord van God is? Omdat het gewoon ‘uit de hemel
gevallen is’? Of kunnen we er kritische vragen over stellen? Kom met ons meedenken over hermeneutische
kwesties die direct praktische en existentiële gevolgen hebben. Gastspreker: Hoogleraar Drake Williams
(M.Div. Gorden Conwell Seminary, Ph.D. Univ. Aberdeen) van Tyndale Seminary in Badhoeverdorp.
vrijdag:
20.00 De Oudtestamentische achtergrond van het
concept ‘canon’. Henk Reitsema
zaterdag:
11.00 Why the Four Canonical Gospels?
Drake Williams
15.30 Wat is er speciaal aan de bijbel?
Wim Rietkerk
20.00 filmdiscussie
zondag:
10.30 dienst olv Robb Ludwick
7 - 9 juni
Filmweekend: Oscarwinnaars!
Elk jaar leeft heel Hollywood in de ban van Oscars: de grootste prijsuitreiking van de filmindustrie. De
winnende films krijgen veel aandacht en worden uitgebreid besproken. Ongetwijfeld zijn er verborgen – en niet
zo verborgen – commerciële belangen, maar toch zegt het iets over de tijdsgeest. Waar zijn we naar op zoek?

Wat boeit ons nu? En wat zien we hiervan terug in enkele Oscarwinnaars van het afgelopen jaar? Kom mee
kijken!
vrijdag:
20.00 Verlangens en het verhaal. Robb Ludwick
zaterdag:
10.00 Life of Pi (A. Lee, 2012)
15.00 Les Miserables (T. Hooper, 2012)
20.00 Amour (M. Haneke, 2012)
zondag:
10.30 dienst olv Henk Reitsema
28 - 30 juni
Levensplanning: heb ik het zelf voor het zeggen?
In hoeverre plannen wij ons eigen leven? Laat je je begeleiden door een coach? Zoek je het zelf uit? Is het een
zaak van experiment of moet er een bepaalde druk op komen? We zoeken in dit weekend naar de redenen
waarom we de grip op onze levens kwijt zijn, waarom het vaak voelt alsof we geleefd worden. En we willen
vooral de vraag stellen: welk licht werpt een bijbels mensbeeld op deze kwesties?
vrijdag:
20.00 Wat verwacht ik van Gods leiding? Over
kerkelijke achtergrond. Beryl Gibbins
zaterdag:
11.00 De uitholling van het zelf: vroeger vanzelfsprekend, nu zo onzeker. Henk Rietsema
15.30 Mag je meesturen op de weg van de wieg
naar het graf? Wim Rietkerk
20.00 filmdiscussie
zondag:
10.30 dienst olv Robb Ludwick
12 - 14 juli
Je bent wat je eet!
Oftewel: we zijn wat we tot ons nemen. Keuzes maken voor een gezond dieet – of dat nou over letterlijk
voedsel gaat of over geestelijk voedsel – is tegelijk belangrijk en ook heel ingewikkeld. Zijn er ware lijnen te
vinden? Hoe vertalen we Gods instructies voor sjalom tot concrete en dagelijkse gewoontes in het hier en nu?
Kom met ons mee discussieren … en van onze heerlijke maaltijden genieten! Gastspreker: drs. Arjan
Schoonhoven, vakdidacticus biologie en onderwijskundige op de Radboud Universiteit Nijmegen.
vrijdag:
20.00 De kunst van het vasten: stoppen en starten.
Robb Ludwick
zaterdag:
11.00 God in de supermarkt.
Arjan Schoonhoven
15.30
Tussen duurzaam en zuinig: anders omgaan
met beperkte middelen. Henk Reitsema
20.00 filmdiscussie
zondag:
10.30 dienst olv Wim Rietkerk
26 - 28 juli
Wat is jouw comfort-zone?
Ieder mens heeft een plek nodig waar hij of zij zich veilig voelt. Je familie, een vriendekring, je buurt of kerk …
Maar een gemeenschap kan ook verstikkend werken en ‘anderen’ buitensluiten. Waar ligt de spanningsveld
tussen persoonlijk vrijheid en gemeenschap? Hoeveel mogen we van onszelf en van elkaar verwachten? Wat
willen we beschermen?
vrijdag:
20.00 Wat is jouw comfort-zone?
Christa Ludwick-Rietkerk
zaterdag:
11.00 De ‘netwerk generatie’: een oude worsteling
in een nieuwe jas. Robb Ludwick
15.30 De zin en onzin van een recht op privacy. Is
het een Bijbels concept? Henk Reitsema
20.00 filmdiscussie
zondag:
10.30 dienst olv Wim Rietkerk

L'ABRI STUDIEGEMEENSCHAP
Open van 2 september - 9 december
27 – 29 september: Gemeenschap: lust en last

‘Op zoek naar community’ is al lang een hot onderwerp. Inmiddels weten we genoeg over het belang ervan en
waarom we ertoe geroepen zijn, maar in werkelijkheid is gemeenschap natuurlijk geen automatische oplossing
en zeker geen paradijs. Eenzaamheid, individualisme, angst, trots en een gebrek aan zingeving leven daar net zo
goed als elders in de maatschappij. Hoe kunnen we realistisch naar een community kijken als een plek waar je
jezelf tegenkomt? Is dat eigenlijk belangrijk voor een ware liefde voor gemeenschap?
vrijdag:
20.00 Community en comfortzones. Christa Ludwick
zaterdag:
11.00 Gemeenschap en groei. Wim Rietkerk
15.30 De netwerkgeneratie: een oude worsteling in een
nieuwe jas. Robb Ludwick
20.00 Filmdiscussie
zondag:
10.30 Dienst o.l.v. Henk Reitsema
11 - 13 oktober: Werkweekend
Handen uit de mouwen steken en meewerken! We gaan dit weekend aan de slag in het bos, in de tuin en in
onze huizen. Er zijn geen kosten aan dit weekend verbonden, maar we gaan wel gebruik van je maken!
vrijdag
20.00 Bijbelstudie. Beryl Gibbins
zaterdag
9.30
werk!
zondag
10.30 Dienst o.l.v. Henk Reitsema
25 - 27 oktober: Kan er geen waarheid buiten mij bestaan?
Deze slotzin van een gedicht van Schulte Nordholt is het thema voor dit weekend. Onder invloed van Freud
e.a. ging deze dichter door een diepe crisis. Is alles wat met geloof te maken heeft niet inbeelding, meer de
projectie van gevoelens die in de mens leven dan hoopvolle heenwijzing naar Realiteit buiten mij? Hij kwam
erdoor en schreef een bijzonder gedicht. Het hoofdartikel van LEV ging hierover. Wij hopen dat de velen die in
die crisis belanden er (misschien wel dankzij dit weekend) ook doorkomen!
vrijdag:
20.00 ‘Het verhaal’: voordelen en valkuilen. Robb Ludwick
zaterdag:
11.00 Van een werkelijkheid achter deze wereld weet ik niets
Wim Rietkerk
15.30 Moet religie zich terugtrekken uit de openbare ruimte?
(n.a.v. C. Taylor’s ‘A secular age’). Henk Reitsema
20.00 Filmdiscussie
zondag:
10.30 Dienst o.l.v. Robb Ludwick
22 - 24 november: Als muziek in de oren ...
Op dit weekend willen we waarde en werkelijkheid van de muziek vieren! Hoe kunnen we door het geloof een
dieptelaag ontdekken in het maken en het ontvangen van muziek? We richten het weekend een beetje op
muzikanten… maar natuurlijk is iedereen welkom.
vrijdag:
20.00 Kan een geluid ‘waar’ zijn? Robb Ludwick
zaterdag:
10.30 Geloof als inspiratiebron voor muziek door de eeuwen
heen. Henk Reitsema
15.30 Workshops
20.00 Muzikale avond!
zondag:
10.30 Dienst o.l.v. Wim Rietkerk
6 - 8 december: Filmweekend: Before ...
In 1995 begon het: een ontmoeting tussen de Amerikaanse Jesse en de Franse Celine, twee jonge mensen in
een trein op reis door Europa. In enkele uurtjes ontdekken ze een bijzondere klik met elkaar, wat tot een
spannende vraag leidt: hoe nu verder? Na deze introductie in de film Before Sunrise heeft Richard Linklater ons
het verhaal laten volgen, maar dan in sprongetjes van negen jaar – in de levens van Jesse en Celine, maar ook
letterlijk volgens onze kalender! Het resultaat is een merkwaardige weerspiegeling van hoe leeftijd, ervaring en
ook de tijdsgeest je visie op liefde en relaties kan beïnvloeden.
vrijdag:
20.00 Liefde en relaties: Bijbelse echo’s in een onstuimige
tijdsgeest. Henk Reitsema
zaterdag:
10.00 Before Sunrise (1995)
15.30 Before Sunset (2004)
20.00 Before Midnight (2013)
zondag:
10.30 Dienst o.l.v. Robb Ludwick

