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Doe-opdracht: wees met elkaar een tijd stil om ieder voor zich een tijd van
bezinning te hebben. Iedereen kan het op zijn eigen manier invullen: iets
opschrijven, mediteren, bidden, even naar buiten, enz.
Tussentijd, pag. 16
Tot slot tekst van Bara van Pelt en beeld van Willeke Brouwer.
•
Lees de tekst en neem het beeld in u op.
Wat roepen de tekst en het beeld bij u op?
Schrijf dit op en deel dit met uw buurman/buurvrouw.
Marianne Karels, theologe binnen de Protestantse Kerk

Voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad kunt u een mailtje
sturen naar: kio@pkn.nl
Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over
vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken
kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers,
tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl
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In gesprek over: tussentijd
Tussentijd – tijd tussen twee perioden of activiteiten. Tijd die je met
van alles kunt opvullen, tijd die je kunt doden, of tijd die je bewust
kunt nemen. Dit nummer bevat bijdragen die met ‘tussentijd’ te maken
hebben. Tussentijd die zin kan geven aan verleden en toekomst!
Tussentijd: wat kun je daarmee?, pag. 2-3
Wat is tussentijd en wat kun je daarmee? Het artikel gaat dieper in op het
verschijnsel ‘tussentijd’. Het zet aan tot nadenken.
•
Wat roept het woord ‘tussentijd’ bij u voor associaties op?
Deel dit met elkaar.
Denk voor uzelf na over de volgende vragen en wat u daarover met elkaar
wilt delen.
•
Kent u tussentijd in uw leven?
•
Wat voor tussentijd is dat?
•
Zou u behoefte hebben aan tussentijd?
Zo ja, hoe kunt u dit ‘regelen’?
Trage vragen, pag. 4-5
In dit artikel wordt beschreven dat tussentijd juist ook voor bedrijven en
managers waardevol kan zijn. In een villa in Maarn begeleidt Debbie
Molhuizen bedrijven op weg naar de stilte. Molhuizen gaat met bedrijven
aan de slag om de bezieling naar boven te halen, om zakelijk en spiritueel
met elkaar te verbinden.
•
Ziet u in uw eventuele huidige werksituatie ruimte en
mogelijkheden voor bezinning? Zo ja, op wat voor manier? Zo nee,
zou u daar behoefte aan hebben?
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Wat verstaat u onder ‘trage vragen’?
Weet u wat de bezieling in uw leven is?
Denk na over uw kracht en uw talenten en deel dit met
elkaar. Wanneer u elkaar als gespreksgroep goed kent,
kunt u ook talenten van elkaar benoemen.

Mijn tussentijd, pag. 6-7
Hier kunt u lezen over drie mensen die over een tussentijd in hun leven
vertellen: een periode van burn-out, een omscholingstraject en het jaar na
het middelbare schoolexamen.
•
Is er iets in de verhalen wat u aanspreekt/herkent/raakt?
Als u wilt kunt u dit met elkaar delen.
•
Hoe heeft u een eventuele tussentijd in uw leven ervaren?
Schemering, dageraad, pag. 8-9
Op pag. 8 en 9 staan een paar mooie liederen, gedichten, citaten en een
verhaaltje over tussentijd.
Creatieve opdracht: sta stil bij de bijdrage die u het meest aanspreekt. Lees
deze aandachtig door en teken op een vel papier wat er bij het lezen
allemaal bij u bovenkomt aan gedachten, beelden, ideeën.
Na afloop kunt u met elkaar het gesprek aangaan over wat er getekend is.
Een ieder die wil kan wat vertellen.
De tijdgeest, pag. 10-11
Volgens godsdienstsocioloog Meerten ter Borg zal er religie zijn zolang er
mensen zijn op aarde. In dit artikel gaat hij hier verder op in, en op het
verschijnsel dat God niet langer alomtegenwoordig is; ‘religie is een
behoefte geworden’.
•
Wat verstaat u onder religie en op wat voor wijze bent u
daar mee bezig? U kunt dit met elkaar uitwisselen.
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‘Er zal religie zijn, zolang er mensen zijn op aarde.
’ Wat bedoelt Ter Borg hiermee en bent u het daarmee
eens? Wissel dit uit.
Hoe ervaart u de huidige tijdgeest?

Verleden en toekomst in de tussentijd, pag. 12-13
In ‘tussentijd’ kan het verleden verwerkt worden en de toekomst verwacht
worden. Dit artikel gaat nader in op de bijbelse persoon Petrus, leerling van
Jezus, in de tussentijd tussen Jezus’ opstanding en Pinksteren. In
Johannes 21:15-19 wordt dit beschreven.
•
Lees met elkaar het bovengenoemde bijbelgedeelte.
Bespreek de volgende vragen:
- Wat spreekt u aan of juist niet in dit gedeelte?
- Is er iets wat u moeilijk vind, niet begrijpt?
- Als u Petrus een vraag kon stellen, wat zou die vraag dan
zijn?
- Hoe kunt u dit gedeelte op uw eigen leven betrekken?
- Ziet u voor uzelf een opdracht in deze wereld?
Zo ja, welke?
Heilige plek, pag. 14
Midden in Den Haag staat De Boskant, een rooms-katholiek Spiritueel
Centrum, een heilige plek. Hierover schrijft Aart Mak op pag. 14.
•
Kent u een heilige plek waar u tot bezinning/rust/reflectie
kunt komen?
•
Zo ja, wat voor plek is dat dan?
•
Trekt u zich wel eens terug op een heilige plek?
Deel eventuele ervaringen hiermee met elkaar.

